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            Ƙتشريعا ƴي بوضƵجتماǙالسلم ا ƾتحقي Ǐلƍ ýوƮية العالمية للوƵجتماǙم اƲالن Ċýك Ǐتسع

      ýاستقرار العم ƾفنية لتحقي ýوسائ Ǉتتضم ĆýمƵ)1(        Ǐلƍ Ƈاللجو ǏلƵ قيود تشريعية Ưرƽب ǁوذل ،
ومǇ جǌة أƤرǎ تحاوƍ ýرضاƇ متƱلباƘ أرباƔ العمý        . تحديد مدƵ ƖŇقد العمý وƍنǌائǊ مǇ جǌة      

  Ǉالذي              ǁية، وذلƵجتماǙا ƇباƵاأل Ǉيف مƽƤالت ýأج Ǉم Ƙالحكوما ǏلƵ اƱوƺض Ǉيمارسو
               ýالعم Ƴيقاƍا وǌمالƵ ددƵ Ǉمة بيƇǚالم ǏلƵ سسةƌالم Ɩي قدرǋ التي Ýýيƺبتكريس مرونة التش
وتنوƳ الƱلƔ، بتعديý األجر حسƔ اǗنتاجية والقدراƘ المالية للمƌسسة، وجعý كƵ ýامý يƌدي             

 . )2(سة لمواجǌة الƱلƵƔدƖŇ مǌام في المƌس

                ǇƵ تبحث Ǚ الدولة Ƙمة التسيير السابقة، حيث كانƲفي أن Ǌوم مرحبا بǌƽذا المǋ Ǉولم يك
الƽعالية اǙقتƮادية ƵلǏ األقý مǇ الناحية الƽعلية، بý كانƘ المƌسسة اǙقتƮادية تمارس وƲيƽة             

الدولة ǋي المنƲمة لعǚقاƘ    وبالتالي كانƘ   . ، تحاوý مǚƤ Ǉلǌا التقليƭ مǇ البƱالة      )3(اجتماƵية
              ƖŇجبارية، ومدǗالراحة ا Ƙد أوقاŇوتحد ،ýالعم Ƙادية  فتتحكم في وقƮقتǙسسة اƌالم ýƤدا ýالعم

Ơالتسري Ǉم ýتحمي العام Ƙوكان ،ýالعم. 

               Ɩمتعدد Ɩمة حادƨأ Ƙمانينياƛائر في الƨالج ƘرفƵ ،يƱƽالن ƴكنتيجة لضعف الري Ǉلك
Ǌ4(األوج(     ƺلعالم الش Ǉميقة وسريعة في            ، لم يمكƵ ƘǙا تحوǌنƵ Ƙا، فنتجǌنƵ ýƨينع Ǉأ ý

 الذي كرس   )5(الميداǇ اǙقتƮادي أدƍ ƘلƮ Ǐدور القانوǇ التوجيǌي للمƌسساƘ اǙقتƮادية          
              ǇƵ ادية تبحثƮقتǙسسة اƌالم ƘبحƮƋالتنافس العالمي، ف Ʊا في محيǌا ووضعǌليتǚاستق

 ƤاƮة بالتƽتƠ اǙقتƮادي وبƽتƠ     )6(وماليا اǙقتƮادية، Ʊ ǇƵريƵƍ ƾدادǋا اقتƮاديا        ةالمردودي
                                        

1 -،Ǉدي يكǋƨ ،سنة النشر Ǉدو ،Ƙقافة، بيروƛالعاشر، دار ال Ƈƨوالعقود، الج Ƙالموجبا Ǉقانو Ɵشر  ƭ 255. 

2 - ǁر في ذلƲان : 
BENELHADJ Slimane, « La flexibilité de l’emploi », Revue Algérienne du travail,      
N° 29, P. 113. 

اƘ الƱابƴ اǙقتƮادي، معǌد الحقوƾ والعلوم اǗدارية، جامعة مولود معمري،            ƨوايميǊ رشيد، المƌسسة العامة ذ      - 3
 ƭ ،Ɩير منشورƹ ةƵبوƱو، مƨي وƨ05تي . 

4 - ƾالساب ƴرشيد، المرج Ǌوايميƨƭ ، .21 . 

، يتضمǇ القانوǇ التوجيǌي للمƌسساƘ العامة ذاƘ الƱابƴ         1988 جانƽي   12، مƌرƢ في    01-88 قانوǇ رقم    - 5
 .1988 جانƽي Ʈ ،13ادرƖ في Ɩ02 رسمية Ƶدد اǙقتƮادي، جريد

6  -ǁر في ذلƲان : 
FOUDAD Fatma Zhor, « L’emploi face au contexte de redressement des entreprises 
publiques économiques », Revue Algérienne du travail, Numéro spécial (l’emploi),       
N° 23, 1998, P. 23. 
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 . المجاý أمام اǙستƛمار، وƱنيا كاǇ أم أجنبيŅا

 اǙقتƮادية ǋو سبǋ Ɣذǉ التحوƘǙ العميقة في اƱǗار            ŇǇƍƘ الشروƳ في اǚƮǗحا    
            ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو Ƙياƽة كيƮاƤ ،ýالعم Ƙقاǚم لعƲواستقرار  )7(القانوني المن ،

ǚƵقة العمý التي ǋي نتيجة     ) précarité(عمý التي أƮبحƹ Ƙير مضمونة، ووقتية       ǚƵقاƘ ال 
ýƺالش ƔƮمنا ƾلƤ 8(لضعف(. 

 فمقاييس اقتƮاد السوƾ والمنافسة والƽعالية اǙقتƮادية، أدƘ كلǌا ƍلƟǚƮƍ Ǐ قاسĆ في             
افسي مقاييس تسيير المƌسسة بƺية الوƮوƍ ýلǏ المƌسسة الرأسمالية، التي تبحث ǇƵ منتوƜ تن             

              Ǌارتƛƍ ýǌو السǋ ýالعم ǇƎة فƽالتكل ǇƋة ممكنة، وبشƽتكل ýقƋية بƵوذي نو)manipuler ( راƲن
 . )9(للمرونة الكبيرƖ التي يمكǇ أǇ يمنحǌا

كذلǁ يǌƲر مǇ التحوƘǙ والتƱوراƘ الحاƮلة في تشريƴ العمý، أǇ المشرƳ أراد ƨƍالة              
ة دوǇ تنƲيم، تاركا مǌمة تنƲيمǌا       التنƲيم في ميداǚƵ ǇقاƘ العمý، فترƵ ǁدƖ أمور ǋام          

ومǇ ذلǁ يǌƽم ولو    . لǚتƽاقياƘ الجماƵية أو بموجƔ األنƲمة الداƤلية للمƌسساƘ اǙقتƮادية        
               Ǉا بابتكار أحسǌل Ơسسة يسمƌم ýلي لكƤدا Ǉوجود قانو Ɩبضرور Ƴتراف المشرƵضمنيا، ا

ƜنتاǗا Ɩدور Ɣحس ýالعم Ɣ10(أسالي(. 

 Ŋفلم يع   Ƶ ائريƨالج Ƴف المشرĉر            Ǌقƽلل ǁذل ǁتر ýب ،ýالعم Ǉفي قانو ƖŇد المدŇمحد ýقد العم
الذي لم يعتĉǇ كƛيرا بدورǉ بمحاولة تقديم تعريف لǊ، وذلǁ رƹم ما يقدمǊ التعريف مǇ فائدǋ Ɩامة                 

ƴومان ƴأي جام ،ýير وشامƮفني ق ƭام بنƵ Ƴتحديد موضو Ǌ11(حينما يراد ب(. 

 العقد الذي تتحدŇد    «ý المحدŇد المدƖŇ بƋنǊ     وبالرƹم مǇ ذلǁ، مǇ الƽقǌاƇ مǇ يعرف Ƶقد العم        
                 ƴالذي تق Ƙا محتما ولو لم يعرف الوقǌƵوقو Ǉكا Ǐمت ،Ƴبواقعة مستقبلة محققة الوقو Ǌايتǌن

                                        
 : ذلǁ انƲر في-  7

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi ? Problématique du contrat de 
travail à durée déterminée », Revue Algérienne du travail, Numéro spécial (L’emploi), 
N° 23, 1998, P. 61. 

8 -ǁر في ذلƲان : 
A. Abdennour, « Transition économique et nouveaux enjeux sociaux », Revue 
Algérienne du droit du travail, Numéro spécial (l’emploi), N° 23, 1998, P. 13.  

9 -ǁر في ذلƲان : 
LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi… », Op.cit, P. 61. 

10 -ǁر في ذلƲان :                                                                              
A. Abdennour, Op.cit, P. 13. 

11 -                ƘاƵبوƱالم Ǉردية، ديواƽال ýالعم ƘقاǚƵ ýاألو Ƈƨائري، الجƨالج ýالعم Ǉقانو Ɵالقريشي، شر ǏƽƱƮم ýǚج 
 .ƭ ،77 1984الجامعية، الجƨائر، 
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 Ǉأحد المتعاقدي Ɩرادƍ ǏلƵ اǌيتوقف تحقق Ǚو ،Ǌ12(»في( . 

Ɩ التي  نǚحƲ التركيƨ في تعريف Ƶقد العمý محدŇد المدƵ ƖŇلǏ فترƖ انتǌائƍ ،Ǌذ ǋي الƽتر               
ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵو ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉرية بيǋالجو ƾروƽا الǌلǚƤ Ǉم Ǐتتجل. 

              Ɩالماد ƭبقا لنƱ ƖدŇير محدƹ اǌأن ýقة العمǚƵ في ýƮاأل ŇǇƍ11/1    Ǉقانو Ǉ11-90 م

 ƍذا   يعتبر العقد مبرما لمدƹ ƖŇير محدودƃǙƍ Ɩ       «: المتعلƾ بعǚقاƘ العمý التي تنƵ ƭلǏ ما يƋتي       
فعقد العمý كýƮƋ، في القانوǇ الجƨائري وفي جميƴ القوانيǇ          . »)13(نƵ ƭلƹ Ǐير ذلǁ كتابة    

المقارنة، يبرم لمدƹ ƖŇير محدودƖ، لكǇ لƲروفĆ اجتماƵية معينة كما في حالة الدوý التي تريد                
باƘ ، كما لو كانƘ المƌسسة في حاجة ƍلǏ يد Ƶاملة لسدŇ متƱل            ةالتقليý مǇ البƱالة، أو اقتƮادي    

              Ǐلƍ Ƈموسمية يتم اللجو Ɣألسبا ǁدير، وكذلƮلحاجة الت ƜنتاǗفي ا Ɩيادƨال ýƛرفية مƲ اديةƮاقت
استقدام يد Ƶاملة لكǇ فقƱ لƽترƖ مƌقتة، فقد نƘƮ التشريعاƘ المƤتلƽة Ƶلƍ Ǐمكانية ƍبرام Ƶقد                

ƖŇد المدŇمحد ýمƵ .نائية قانوناƛقود استƵ يǋ ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ Ǉ14(لك( . 

             Ɣالماد Ǐƺ الوارد ƈيحقق المبد Ɣņد المدņمحد üلعقد العم Ǐالقانون ǃاưالن üهƺ11   ǅانوƽ ǅم 
90-11 üالذي يجع Ɣņد المدņمحد üعقد العمÝ انوناƽ ŷياƏناƙاست ŷعقدا  

تكويǇ : وتقتضي دراسة التنƲيم القانوني لعقد العمý محدŇد المدƖŇ معالجة ǚƛث مراحǋ ýي           
Ǌوانقضائ ǉيذƽالعقد، تن. 

لكǇ المشرƳ الجƨائري، كلما أراد تكريس التنƲيم اǙستƛنائي لǌذا العقد، يورد نƮوƮا              
      Ǉفي المادتي ýة، كما فعƮاƤ12 12 و     Ɩ14 مكرر وفي الماد    Ǉقانو Ǉ11-90 م   Ǐلƍ بالنسبة 

 ƍلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý، فمنƠ ضماناƘ للعامý تجعý مǇ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد                 Ƈاللجو
 . Ƈ، وذلǁ ما نكرس لǊ  الýƮƽ األوýالعمý استƛنا

                                        
12 -       ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 262 – 263Ý   ر تعاريف أƲان  Ƈاǌقƽلل ǎرƤ :     Ɵواني، شرǋاأل ýكام Ǉحسام الدي

 ،Ɩرǋالقا ،Ɣدار الكت ،ýالعم Ǉ1991قانو ƭ ،639ǁكذل Ý: 
CORRIGAN-CARSIN Danielle, Répertoire Dalloz de droit social, V° contrat de travail à 
durée déterminée, Edition 1988, P. 13.  

، الƮادرƖ  17، يتعلƾ بعǚقاƘ العمý، جريدƖ رسمية Ƶدد         1990يý   أفر 21، مƌرƢ في    11-90 قانوǇ رقم    -  13
 .، معدý و متمم1990 أفريý 25بتاريخ 

14 -ǁر في ذلƲان   : 
BERAUD Jean-Marc, Manuel de droit du travail et de droit social, LITEC, Paris, 1994, 
P 84 ; HARKIOLAKIS Serge, « Contrat de travail ( de la conclusion à la rupture ) », 
www.cfdp-salon.com/contrat.htm , septembre 2003. 
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لƱǖراف في Ƶقد العمý محدŇد      لكǙ Ǉ نجد أي نƭ يذكر التƨاماƘ أو يمنƠ حقوقا ƤاƮة           
 بنƽس الحقوƾ واǙلتƨاماƘ التي يتمتƴ بǌا        Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   المدƖŇ، وƵليǊ يتمتƴ كƱ ǚرفي       

 .سة ǋذǉ المرحلة لƺياƔ ما يجعلǌا استƛنائيةأƱراف Ƶقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، لذا لǇ نتناوý بالدرا

      Ɩفي الماد Ƴالمشر ƭن ǁ02/ 66كذل    Ǉقانو Ǉ11-90 م     ƇنقضاǙ نائيةƛريقة استƱ ǏلƵ 
   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ        في العقد ǊليƵ ƾƽالمت ýاألج ýي حلوǋو Ǚأ  .     ƾرƱذا العقد بǋ ينقضي Ǚو

Ƶقد العمý محدŇد   ماية للعامý حيǇ انقضاƇ     انقضاƵ Ƈقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، لذا يجƔ توفير ح         
ƖŇانيالمدƛال ýƮƽتمامنا في الǋا ǊليƵ ƔƮذا ما نǋو ،. 

      ǇليƮفي ف Ǉستكو Ƴمعالجتنا للموضو ŇǇƎف ǁفي مرحلة      : وبذل ýالعام Ƙلضمانا ýاألو ƭƮƤن
 .داللجوƍ ƇلǏ التشƺيý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، ونكرس الƛاني لحقوƾ العامƵ ýند انقضاǋ Ƈذا العق

 
 



 9 

  
  

üاألو üالفصüاألو üالفص  

üيƸالتش Ǎإل ƅمرحلة اللجو Ǐƺ üالعام ƖماناƮüيƸالتش Ǎإل ƅمرحلة اللجو Ǐƺ üالعام ƖماناƮ  

Ɣņد المدņمحد üبعقد عم Ɣņد المدņمحد üبعقد عم   
ŇǇƍ حاجة ƮاحƔ العمƍ ýلǏ أيدƵ Ćاملة في فتراƘ  معينة، ألسباƲ Ɣرفية ƹير دائمة، ǋي                

        ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ برامƎب Ơيسم Ƴالمشر Ƙير      . التي جعلƹ ƖŇلمد ýƮƋك ýقد العمƵ ويبرم
   ƃǙƍ ƖدŇمحد     Źكتابة ǁير ذلƹ ǏلƵ ƭſذا نƍ)15( .         ýقد العمƵ ƖŇمد Ǉتعيي ǏلƵ رافƱاأل ƾƽيت Ǉأ Ɣيج

      ǊتمامǗ الذي أبرم ýالعم Ǉوتعيي Ɩد المدŇا        )16(محدǌة منƮاƤ Ʊالشرو Ưاحترام بع Ɩضرور ƴم ،
 ).المبحث األوý(أǇ يرد ضمǇ الحاƘǙ المحدŇدƖ قانونا 

ي، لذا فǌو الذي تعود لǊ سلƱة        Ǉƍ مǌمة ضماǇ وحماية حقوƾ األفراد موكولة للقاض        
                  Ʊيسل Ǉو مǋي التكييف الحقيقي للعقد وƱيع Ǉو مǋو ،ýقد العمƵ Ɩحة تحديد مدƮ مراقبة

           ýقد العمƵ Ɩبتحديد مد ƾالمتعل ƴة التشريƽالƤم Ǉحي ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ ƘاƇاƨالج .   Ǉم أƹر Ǉلك
ماý وأƮحاƔ  قاضي الموضوǋ Ƴو المƤتƭ بكý التجاوƨاƘ والمناƵƨاƘ التي تƛور بيǇ الع            

       Ɩفي الماد Ƴفقد أقر المشر ،ý12العم     Ǉقانو Ǉر مŇا     11-90 مكرǌدارية التي يمارسǗالرقابة ا 
 ýالعم ƫتƽاني(مƛالمبحث ال .( 

 

                                                 
15  -    Ɩرقم     11/1  الماد Ǉقانو Ǉ11-90 م  ǚبع ƾيتعل ،           Ɩالماد ƭا نǌالتي تقابل ،ƾالساب ƴالمرج ،ýالعم ƘقاL 121-5  Ǉم 

، وتجري الƮياƹة الƽرنسية لǌذا     1982 فيƽري   05، مƌرƢ في    130-82قانوǇ العمý الƽرنسي المعدلة بƋمر رقم        
 :النƭ كالتالي

«  Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et 
aux conditions fixés à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un 
terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour 
lequel il est conclu. ». 

16  -  ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ263. 
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א  א

א א  אמ

Ɣ أǇ  تم تكريس Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ كوسيلة للتشƺيý في القانوǇ الجƨائري، فƍ ŇǇƎبرامǊ يج              
فمǌما يكǇ سببǊ، فǚ يجƔ أǇ ينǙ ƔƮ موضوǊƵ وǙ أƛرǉ            . )17(يرد مƱابقا لحاƘǙ محدŇدƖ قانونا    

ƵلǏ النشاƱ العادي والدائم للمƌسسة وأǇ يبرم لتنƽيذ مǌمة محدŇدƖ وƹير متكرŇرƖ، وƃǙƍ اƵتبر العقد                 
             Ňد المدŇمحد ýمƵ قدƵ Ǉيعاد تكييف العقد م Ǐبمعن ،ƖدŇير محدƹ ƖŇد      مبرما  لمدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ Ǐلƍ Ɩ

المدƖŇ، وذلǁ أيضا ǋو اǙتجاǉ الذي سلكǊ المشرƳ الƽرنسي، الذي حدŇد الحاƘǙ التي يجƔ أǇ يرد Ƶقد                 
 Ǉالمادتي Ɣبموج ǁا وذلǌضمن ƖŇد المدŇمحد ýالعمL122-1-1 )18( و  L 122-2 )19(. 

             ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ برامƎا بǌفي ƠسمŃالتي ي ƘǙالحا ƘدŇدŃوقد ح   Ɩالماد Ɣ12بموج  Ǉم 
  Ǉ11-90قانو .        Ɩللمبدأ الوارد في الماد Ɣذا التحديد يستجيǋقد       11وƵ ذ يبرمƍ ،Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم 

                                                 
17   -           Ɩر في المادƮالح ýسبي ǏلƵ Ɩوارد ƘǙالحا ǉذǋ12و    Ǉقانو Ǉ11-90 م     ƴالمرج ،ýالعم Ƙقاǚبع ƾيتعل ،

 .Ʈ ،1996ادرƖ في 43، جريدƖ رسمية Ƶدد 1996 جويلية 09 مƌرƢ في 21-96السابƾ، المعدý بƋمر رقم   

18  -   Ǉرقم     43 و 2 المادتا Ǉقانو Ǉفي    613-90 م Ƣرƌتع  1990 جويلية   12، م Ǉاللتا ،   Ɩالماد ǇǙدL 122-1-1  Ǉم 
 :وتجري الƮياƹة الƽرنسية لǌذا النƭ كالتالي.  قانوǇ العمý الƽرنسي

« Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas 
suivants : 
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, 

de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet 
d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en 
existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat 
à durée indéterminée appelé à le remplacer . 

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise . 
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité 

définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage 
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la 
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». 

19   -   Ǉ9 المادتا I قانو  43 و Ǉرقم    م Ǉ90-613       Ɩالماد ǇǙتعد Ǉالسالف الذكر، اللتا ،L 122-2     ýالعم Ǉقانو Ǉم 
 :الƽرنسي، وتجري الƮياƹة الƽرنسية لǌذا النƭ كالتالي

« Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 
1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à 

favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; 
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées 

par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 
     Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion… ». 
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العمý أǚƮ لمدƹ ƖŇير محدودƖ، وذلǁ للوƮوƍ ýلǏ تحقيƾ استقرار اليد العاملة، بتكريس ديمومة              
 .عمý محدŇد المدǚƵƖŇقة العمý وتƺليƵ Ɣقد العمƹ ýير محدŇد المدƵ ƖŇلǏ حساƵ Ɣقد ال

              ،ƖŇد المدŇمحد ýبعقود العم ýيƺا التشǌايا التي يحققƨم المǌويǌدائما تست ýالعم ƔحاƮأ Ǉلك
               ýقد العمƵ برامƍ ýمجا ƾبتضيي ǁوذل ،ǇدميƤالمست Ƈواǋأ Ơا لكبŅدوم ýƤيتد Ǉأ Ƴالمشر ǎلذا رأ

   ƖŇد المدŇمحد) ýاألو ƔلƱالم(        ةƮاƤال Ʊالشرو Ǉة مƵمجمو Ưوفر ،) ا ƔلƱانيالمƛل(  Ơليمن ،
ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýر للعامƛأك Ƙضمانا. 

א  א

א א א  א

                 Ƙذ كانƍ ،ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد ýالسابقة في مجا Ǉالقواني ǇƵ Ʋالملحو ƴم التراجƹر
سارية، فǋ ǇƎذا األمر ليس ǋو قƮدنا       القوانيǇ السابقة توفر للعامý ضماناƘ أكƛر مǇ القوانيǇ ال        

                 ýمجا Ǉو أǋ دناƮق Ǉƍ ýب ،ƖŇمحدد المد ýبعقد العم ýيƺالتش Ǐلƍ Ƈاللجو ýمجا ƾبتضيي ýالقو Ǉم
ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ برامƍ ƴبالمقارنة م ƾضي ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ برامƍ. 

ǋ ýƮو ديمومة ǚƵقة العمý، لكƹ ǇالƵ ŇǇƍ       Ɣقد العمý محدŇد المدǋ ƖŇو Ƶقد استƛنائي قانونا، واأل         
وǙ يمكǇ لǚتƽاقية   . التشريعاƘ تسمƠ لƮاحƔ العمý بتحديد مدƖŇ العقد في حاƘǙ محدŇدƖ قانونا             

، ألǇ قواƵد قانوǇ العمý     )20(الجماƵية أǇ تضيف حالة مƹ Ǉير الحاƘǙ المنƮوƵ ƭليǌا قانونا           
 وƵليǊ فǚ يمكǙ Ǉتƽاƾ جماƵي أǇ يƤالف        ،» Ordre public social «تشكý نƲاما Ƶاما اجتماƵيا     

 .، ƤاƮة Ǉƍ كانƘ تقلýƃ مǇ الضماناƘ الممنوحة للعماý)21(قاƵدƖ مǇ النƲام العام اǙجتماƵي

               ،ýر للعماƛأك Ƙر ضماناŇرنسي والذي يقرƽال Ǉفي القانو ƴي الموسƵالجما ƾاƽتǙا اŇأم
د مدƵ ƖŇقد العمý، وǋذا Ʊبعا يƤدم         التي تسمƠ بتحدي   ةكاǙتƽاƵ ƾلǏ الحدŇ مǇ الحاƘǙ القانوني     

مƮلحة العامý، لذلǁ فالتقليý مǇ حاƘǙ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ Ɩقد العمý المسموƟ بǌا قانونا                
ýر للعماƛأك Ƙضمانا Ơيمن Ǌألن ƨ22(أمر جائ(. 

                                                 
 :، أشار ƍلي1997Ǌ ديسمبر 17وذلǁ ما قررتǊ محكمة النقƯ الƽرنسية في قرارǋا في   - 20

ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La convention collective ne peut déroger aux cas de 
recours au contrat de travail à durée déterminée », Revue Droit social, N° 2, 1998. P 112. 

 :ذلǁ  انƲر في - 21
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La convention collective ne peut déroger … », Op.cit, P. 111. 

 : ذكرǉ. 1997 ماي ǋ  12و ƍتجاǉ الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، انƲر في ذلǁ القرار الƮادر في - 22
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La convention collective ne peut déroger … », Op.cit, P. 111. 
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       Ɩفي الماد Ƴالمشر ŇǇأ ƠحيƮ12    Ǉقانو Ǉالقانونية التي      11-90 م ƘǙالحا ǏلƵ ƭن 
، لكǋ Ǉناǁ حاƘǙ أƤرǙ ǎ يجوƨ       )الƽرƳ األوǏ) ý تحديد مدƵ Ɩقد العمý      يسمƠ فيǌا باللجوƍ Ƈل   

 ).الƽرƳ الƛاني(بتاتا اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ Ɩقد العمý فيǌا رƹم أǇ المشرƳ لم يوضحǌا كلǌا 

א  א

א א א  אמ

Ǉتتضم   Ɩمرسوم    27 الماد Ǉ06-82 م   ýالعم Ƙقاǚبع ƾردية المتعلƽ23( ال(   Ƙفقرا ƴأرب ،
يمكǇ أǇ نƮنǌƽا ƍلǏ حالتيǇ يمكǇ مǚƤ Ǉلǌما اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، وǋما                 

ǊملƵ ƔƮمن ǇƵ Ɣيƺت ýامƵ فǚƤقتة أو الموسمية وحالة استƌالم ýماƵحالة األ Ǉم ýك. 

             Ɩالماد Ƙتضمن ،ýالعم ƘقاǚƵ يمƲتن Ǉميدا ƘالƱ التي ƘǙبعد التحو Ǉ12لك   Ǉقانو Ǉم 
 المتعلƾ بعǚقاƘ العمý أربƴ حاƘǙ يسمƠ فيǌا بتحديد مدƵ Ɩقد العمƛ ،ýم أضافƘ              11-90رقم  

  Ɩأمر رقم     02الماد Ǉفي    21-96 م Ƣرƌ1996 جويلية   09، م      ƘǙمس حاƤ ƠبƮلت ǎرƤحالة أ 
Ƴفي المجمو. 

           Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالقانونية المن ƘǙتلف الحاƤفيما يلي لم Ư12وسنتعر   Ǉم  Ǉالقانو
ýقد العمƵ Ɩا بتحديد مدǌفي Ơالسالف الذكر، التي يسم. 

 Ǎالحالة األول-Ɣير متجددƷ ƖدماƢ وƈ üاƸشƈ مرتبطة بعقود üعماƈ تنفيذ : 
    Ɩالماد Ǉم مǌƽ12/1ي    Ǉقانو Ǉتي    11-90 مƋالتي تقضي بما ي  :»     ýقد العمƵ برامƍ Ǉيمك 

 :الحاƘǙ المنƮوƵ ƭليǌا Ʈراحة أدناǉلمدƖŇ محدودƖ بالتوقيƘ الكامý أو بالتوقيƘ الجƨئي في 

 -               ƖدŇير متجدƹ ƘدماƤ أو ýاƺبعقود أش Ʊمرتب ýمƵ يذƽلتن ýف العامƲندما يوƵ «  Ǉأ ،
ǋناƵ ǁقداŹ مسبقاŹ متعلقاŹ بƋشƺاý أو Ƥدماƹ Ƙير متجدŇدƖ يبرŇر اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ Ɩقد                   

ý24(العم(. Ňير متجدƹ ƘدماƤأو ال ýاƺتبار األشƵا Ǉيمك Ǐمت Ǉلك Þ Ɩد 

             Ǌسƽن Ǌكون Ʊة التجديد وليس النشاƽƮب ƨو الذي يتميǋ Ǉبوƨال Ǉأ ýيقو Ǉم ǁناǋ)25( . Ǉƍ
نشاƱ مƌسسة أشƺاƵ ýمومية ǋو دائما األشƺاý العمومية، أما الƨبائǇ فتتƺير، ألǋ Ǉذǉ المƌسسة              

                                                 
، 09، المتعلƾ بعǚقاƘ العمý الƽردية، جريدƖ رسمية Ƶدد         1982 فيƽري   27، مƌرƢ في    06-82  مرسوم رقم     - 23

 ƖادرƮ1982 Ǉبقانو Ǐƺ11-90،المل. 
24 -ǁر في ذلƲان : 

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi… », Op.cit, P. 67. 
 :ي ذلǁ انƲر ف- 25

LANANI Mohamed, « Réflexions sur l’article 12 de la loi N° 90-11 relative aux 
relations de travail », Institut national du travail, Dossier documentaire, 1999. 
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Ǉبائƨال ƴم ýاƺقود أشƵ تبرم. 

            Ʋتو Ɣالعقد الذي يستوج ýدمة محƤ أو ýƺش ýك ƨيتمي Ǉبد أ ǚف    ƴابƱب Ǉقتيƌم ýماƵ يف
 Ǌل ƨا            . مميǌة لتعلقǌا، متشابǋا ومحتواǌبيعتƱ حيث Ǉم ،ƘدماƤأو ال ýاƺاألش Ǉم كوƹبالتالي فر

              ƨالممي ƴابƱا الǌليƵ يƽو ما يضǋو ،ýحيث الشك Ǉتلف مƤا تǌلكن ،Ʊس النشاƽا  . بنǌم أنƹفر
 ومنƽردا بƽƮتǊ،   تنƵ ƔƮلǏ نشاƱ دائم للمƌسسة، فǇƎ الƱلƔ شكلǊ يكوǇ استƛنائيا أو مميƨا             

وتلǋ ǁي العناƮر التي يحتويǌا نƲام اǗنتاƜ حسƔ الƱلƔ، وليس          . وǋذا ما يجعلƹ Ǌير متجدد    
 . )Ʊ ǇƵ)26ريƾ اǗنتاƜ التسلسلي

           Ɩفي الماد ƭذ نƍ نعاƮ رنسيƽال Ƴالمشر Ǉوقد أحسL 122-1-1     قدƵ ƖŇتحديد مد ǏلƵ 
أما Ʈياƹة  .  Ƥدماƹ Ƙير متجدŇدƖ   العمý لتنƽيذ مǌمة Ʋرفية محدŇدƖ وليس ƵلƵ Ǐقود أشƺاý أو          

                Ǐلƍ Ƈاللجو Ɩدائر Ǉم ƴŇالتوس  Ǐلƍ ديƌاألمر الذي ي ،Ưموƺال Ǉير مƛير الكƛائري فيƨالج ƭالن
ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد. 

وǋذǉ األشƺاǙ ý تدýƤ ضمǇ النشاƱ العادي للمƌسسة، بý تتƱلƔ مǌاراƘ متƮƮƤة ƹير             
حƮوƵ ýلǏ يدƵ Ňاملة مǋƌلة وذلǁ بواسƱة ƍبرام        ، وبالتالي يتم ال   )27(متوفرƖ في Ƶماý المƌسسة   
ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ. 

 L 122-1 المادƖ بموجƔ   اŹ أساسي لمشرƳ الƽرنسي مبدأĄ  وǚƤفا للمشرƳ الجƨائري، أدرƜ ا    
 ŇǇو أǋو     ýقد العمƵ برامƍ دŇمحد              ǉرƛأو أ ǊƵموضو Ǉيكو Ǉأ Ɣيج Ǚ ،Ǉكا Ɣألي سب ƖŇالمد 
Ʊالعادي    امرتب Ʊموالدائ بالنشا  ýالعم ƔاحƮ28( ل( .   ƾتعل Ǐومعنýالعادي والدائم    العم Ʊبالنشا 

           ýالعام Ǌالذي يمارس Ʊالنشا Ǉكا Ǉƍ وǋ ýالعم ƔاحƮضروريلŹسسة سيرا     اƌسير الم Ǉلحس 
           Ɣيج Ʊالنشا Ǉم Ƴذا النوǋ ǏلƵ اديا، فالعقود التي تردƵǇأ       ،ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ بعقد Ǉتكو 

                                                 
26  -ǁر في ذلƲان :   

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P 67 & 68 
 .ƭ ،84 2003  ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري والتحوƘǙ اǙقتƮادية، دار القƮبة للنشر، الجƨائر، -  27

28  -     Ɩالماد ýوتم تعدي L 122-1 Ɣبموج   Ɩ124( الماد I (Ǉم  Ǉفي 73-2002 قانو Ƣرƌي 17، مƽ2002 جان Ɩجريد ،
     ƖادرƮ رنسيةƽورية الǌي   18 فيرسمية للجمƽ0220 جان، fr.gouv.ligefrance.www .   ةƹياƮوتجري ال

 :الƽرنسية لǌدا النƭ كالتالي
«  Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour 
objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l'entreprise… ». 



 14 

يحƾ لƮاحƔ العمý أǇ يبرم بشƋنƵ Ǌقد       ف المƌسسة،Ǉ سير    لحس اŹأمŇا Ǉƍ لم يكǇ النشاƱ ضروري     
 Ǌليƍ Ɣǋذا ما ذǋو ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵمحكمةƨ29( استئناف تولو(. 

لكǇ المحكمة العليا Ʊبقǋ Ƙذا المبدأ في العديد مǇ قراراتǌا، رƹم أǇ المشرƳ الجƨائري لم               
 Ǉفي قانو ǊليƵ ƭتي11-90ينƋما ي Ƙالقرارا ǉذǋ Ǉونذكر م ،: 

المتعلƾ بالوجǊ المƤƋوذ في اǙنحراف في تƽسير       . )30(13/04/1999ر المƌرƢ في     القرا -
 Ɩ12الماد Ǉقانو Ǉتي11-90 مǓا Ǌفي Ƈالذي جا : 

» -                 ƖŇذا العقد لعدǋ وقد تم تجديد ،Ƴرئيس مشرو ƔƮفي من Ǌيلƺتم تش ǇƵاƱال Ǉحيث أ 
اƇ المنƔƮ مستمر، لذا    مرŇاƘ، كذلǁ تبيǇ تشƺيƵ ýامý جديد بعدǉ في نƽس المنƔƮ، بالتالي بق           

                 Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽال Ɣبموج ƖدŇالمحد ƘǙالحا Ǉذا العقد ضمǋ Ɯيدر Ǉأ Ǉيمك Ǚ12  Ǉم 
 Ǉ11-90قانو Ɩبقا للمادƱ ƖدŇير محدƹ Ɩمبرما لمد ǉتبارƵا Ɣ14، فيستوج Ǉقانو Ǉ11-90 م «. 

 : الذي ورد بǊ ما يƋتي)31( 11/07/2000 القرار المƌرƢ في -

» -    Ǉأ Ǉيتبي             ýƛو ما يمǋر وƹشا Ǉكا ƔƮالمن Ǉأل Ƙة بالدراساƽكمكل ƘƽƲنة وƵاƱال
     Ɩالماد Ǉم Ǐ12الحالة األول    Ǉقانو Ǉنة        11-90 مƵاƱال Ǉأ Ǉا، وتبيǋضد ǇعوƱالم Ɣحس ،

شرƘƵ في ƤدماƘ مƌقتة تتمýƛ في Ƶƍداد دراسة تدýƤ ضمǇ سير الǌيئة المستƤدĉمة بعد                 
        ýذا العمǋ Ǉتجريبية، وحيث أ Ɩترƽا لǌƵضوƤ       Ǉيمك Ǚ سسة، بالتاليƌالعادي للم Ʊبالنشا ƾمتعل

    Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽال Ǉضم Ǌدراجƍ12 Ǉقانو Ǉأبرم 11-90 م Ǌتكييف العقد أن Ɣلذا استوج ،
 Ɩبقا للمادƱ ƖدŇير محدƹ ƖŇ14لمد Ǉقانو Ǉ11-90 م «. 

وما يمكǇ ذكرǉ مǇ حاƘǙ وردƘ في اǙجتǌاد الƽرنسي ǇƵ األشƺاý أو الƤدماƹ Ƙير                
المتجدŇدƍ ،ƖدƤاý اǚƵǗم اǓلي في التسيير، ƵملياƘ تكويǇ فئة مǇ العماý، أشƺاý ترجمة متعلقة              

            Ƙحسابية أو مراجعة الحسابا ƖبرƤ دادƵƍ ،نائيةƛستǙا ƇǚƱوال Ƈالبنا ýماƵدير، أƮبالت . Ǉلك

                                                 
29 -ǁر في ذلƲفي  ان Ƣرƌالم ،ƨ19 قرار محكمة استئناف تولو ý1991 أفريǉذكر ،: 

ETIENNOT Pascale, KESSLER Francis & MOUKHA Stéphanie, « les conditions de 
recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage », Revue Droit social, N° 1, 
1992, P. 70. 

، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        175160 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا،  رقم          - 30
 ƭ ،ƾالساب ƴ85 و84المرج. 

،  ...ǚم، قانوǇ العمý الجƨائري   ، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد الس     202579 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم         - 31
 ƭ ،ƾالساب ƴ86 و85المرج. 
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دƖ في ǋذا   اǙجتǌاد الƽرنسي لم يعتبر ورشة تǌديم بناية تدوم Ƶاما كامǚ تابعة لمƌسسة تشتƵ ýƺا             
 ƖدŇير المتجدƹ ýاƺاألش Ǉم Ǉ32(الميدا(. 

 : استǘƢف عامü مƙبƖ-الحالة الƙانية
رƹم كوǇ العمý مرتبƱاŹ بالنشاƱ العادي والدائم للمƌسسة، فǇƎ القانوǇ يسمƠ أحيانا                

      ƖدŇمحد ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƎب ýالعم ƔاحƮو          33لǋ لماƛم ،Ƙبƛم ýامƵ فǚƤكما في حالة است ،
 :Ǌ التي تنƵ ƭلǏ أن11ƃ-90 مǇ قانوǇ 12 الƽقرƖ الƛانية مǇ المادƖ منƮوƵ ƭليǊ في

  » -            ǏلƵ Ɣقتا، ويجƌم ǊنƵ Ɣيƺت ƔƮفي من Ƙبƛم ýامƵ فǚƤاألمر باست ƾندما يتعلƵ 
 ǊاحبƮل ýالعم ƔƮبمن Ʋƽيحت Ǉدم أƤالمست«. 

 :يتضƠ مǋ Ǉذا النƭ أƵ Ǉقد اǙستǚƤف يتضمƛǚƛ Ǉة ƵناƮر وǋي

 Ƥاألمر باست ƾيتعل ǇأƘبƛم ýامƵ فǚ. 

 Ƙقƌم Ɣياƹ في حالة ýالعام Ǉيكو Ǉأ. 

 ǊاحبƮل ƔƮبالمن ýالعم ƔاحƮ Ʋƽيحت Ǉأ. 

  ŷǗوƈ–       Ɩبƙم üف عامǘƢيتعلق األمر باست ǅƈ :        رسميا ǇيƵ و الذيǋ Ƙبƛالم ýالعام
 ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد ýمƵ قدƵ ارƱƍ في ǊملƵ ƔƮة بمنƱام المنوǌ34(لممارسة الم( . 

يƤضƴ لƽترƖ تجريبية تحدد مدتǌا وفƾ اǙتƽاقياƘ الجماƵية وفƾ التشريŇǇƍ          ƴ العامý الجديد    
وبعد انتǌاǋ Ƈذǉ الƽترƖ يƛبƘ العامý في منƵ ƔƮملǇƍ Ǌ كانƘ الƽترƍ Ɩيجابية، وذلǁ وفقا               . الجديد
  Ɩ19للماد    Ǉقانو Ǉي العقد في أي           . 11-90 مǌين Ǉأ ýالعم ƔاحƮل ƾالتجربة يح Ɩفتر ýǚƤو

 .شترƱ في اǙستǚƤف أǇ يكوǇ العامý مƛبتاوقƘ أراد ذلǁ، لذا ي

                ƾريƱ ǇƵ ا أيضاǌتŇد مدŇتجربة تحد Ɩترƽل ƖدŇمحد ƖŇلمد ýمƵ بعقد ýالعام ƴضƤي Ǉأ Ǉكما يمك
               ýالعم ƔاحƮل ƾيح Ǚالمتبقية في العقد، و ƖŇللمد Ƙبƛم ýا يعتبر العامǋية، وبعدƵالجما ƘاقياƽتǙا

         Ƥو ƔواقƵ Ǐلƍ ǁدي ذلƌي Ǉأ Ǉالعقد دو Ƈاǌنƍ         يعتبر ǁذل ǏلƵ وترتيبا ،ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ يمة
                  Ƴالمشر Ǉم أƹأيضا، ر ǊفǚƤاست ƨبتا يجوƛم ǚامƵ ƖدŇمحد ƖŇلمد ýمƵ بعقد Ʊالمرتب ýالعام

يسمƠ باستǚƤف Ƶامý مرتبƱ مƴ     الجƨائري سكǋ ǇƵ Ƙذǉ الحالة، Ƶكس القانوǇ الƽرنسي الذي          

                                                 
 .84، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري-  32

33  -ǁر في ذلƲان  :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Edition 1988, Op.cit, P. 08.  

 .89بƭ ،ƾ ، المرجƴ السا...  ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري-  34
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         Ƶ ƾتم تعلي ƖŇد المدŇمحد ýمƵ دمة بعقدƤسسة المستƌالم     ƾالتعلي Ɣأسبا Ǉم Ɣألي سب ǉ35(قد(  Ǉلك ،
            ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ƖŇمد ǏلƵ رƛƌت Ǚ ƾالتعلي ƖŇأبرم       . )36(مد ƖŇد المدŇمحد ýالعقد األو Ǉفلو كا

                ƔاحƮر، فلǌأربعة أش Ɩلمد Ǉكا Ɣسب Ňألي Ǌر السادس تم تعليقǌرا وفي الشǌش ƖشرƵ مانيةƛ ƖŇلمد
ƽترƖ، وتحسƔ فترƖ األربعة أشǌر التي ƹاƔ فيǌا العامý         العمý الحƾ في استǚƤف العامý لǌذǉ ال      

 جاƵ ƘƇامة ولم تقتƮر     11-90 مǇ قانوŇǇƍ64    Ǉ المادƖ   . المŃستƤلŽف ضمƵ Ǉقد العمý األƮلي    
ƵلǏ تعليƵ ƾقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، لذلǁ نرǎ أنǊ يمكǇ أǇ يتم تعليƵ ƾقد العمý محدŇد                    

ýمƵ بعقد ǊفǚƤاست Ǉبالتالي يمك ،ƖŇالمدƖŇد المدŇر محدƤƈ  . 

يتحقƾ اǙستǚƤف بعقد Ƶمý محدŇد المدǅƈ :       ،ƖŇ يكوǅ العامǏƺ ü حالة Ʒياب مƙ–       ƖƽƊانيńا  
، فاألمر مرتبƱ بتعليǚƵ ƾقة العمƱ ýبقا       )Ǉƍ)37 كاǇ سببǊ شýƺ منƵ ƔƮمƮ ýاحبƹ ǊائƔ مƌقتا        

    Ɩبالماد Ɩالوارد ƘǙ64للحا    Ǉقانو Ǉالتي ي     ،11-90 م ƔضراǗحالة ا Ƈناƛف   باستǚƤستǙا ƴمن
 . )38(فيǌا

     Ƙقƌالم Ɣياƺال Ǐلƍ فǚƤستǙا Ɣسب ƴانية       )39(ويرجƛال Ɩقرƽال ƭن Ɣحس Ƙبƛالم ýللعام 
   Ɩالماد Ǉ12م    Ǉقانو Ǉ11-90 م .         Ǌسƽن Ƙسسة، وفي الوقƌللم Ǉالسير الحس Ǉالوسيلة تضم ǉذǋ

ǊملƵ ƔƮمن ǏلƵ Ʋاƽالح Ɣائƺال ýللعام Ǉتضم . 

     ،ǚƛم Ɣائƺال ýالعام Ưمر Ɩمد ŇǇƍ           ǇƎحية، لذا فƮال ǊروفƲ Ɣر بحسƮأو تق ýوƱقد ت 
ýذا األجǋ ýƛم Ǉيتضم Ǚ معينا كما قد Źǚأج Ǉيتضم Ǉأ Ǉف يمكǚƤستǙقد اƵ. 

 فƽي الحالة األولǏ يحƍ ƾبرام Ƶقود متوالية مƴ نƽس العامý دوǇ احترام مǌلة اǙنتƲار                
ƹ ǇǚائباǇ بعقديǇ   المنƮوƵ ƭليǌا في القانوǇ الƽرنسي، كما يمكنǊ أيضا أǇ يعوƵ Ưام            

                                                 
35  -    ǁر في ذلƲان   :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Edition 1988, Op.cit, P. 08.   بدƵ Ɣذي Ý

 .89، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري
36  - Ɩالماد ƴراج L 122-3-5 رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
37  - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉحس ƯوƵ ليƵ 72. 
 .الƛاني مǇ الƽرƳ الƛاني مǋ Ǉذا المƱلƔ  راجƴ البند -  38
39  -              ýقة العمǚƵ ƾوتعلي ýالعام Ɣياƹ Ǉبي ƨعوبة في التمييƮ ǁناǋ  )       ƴمقترنة في جمي ýقة العمǚƵ ƾتعلي Ǉأل

  ýالعام Ɣياƺب ýاألحوا (              ،ǉĉقدƵ ƾأو الذي تم تعلي Ɣائƺال ýف العامǚƤفي است ýالعم ƔاحƮل ƾالح Ǉيمنحا Ǉكسببي
ǁر في ذلƲان :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, édition 1988, P. 09 . 

                    Ɩالماد ƭور في نƮذا قǋو ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامǗ Ɣكسب ýقة العمǚƵ ƾلم يذكر تعلي Ɩالماد ƭن Ǉير أƹ       
12/2    Ǉقانو Ǉ11-90 م     ǁكذل ǉيعتبر Ǌقƽال Ǉأ ƴم ، .  ǁر في ذلƲائر     : انƨالج ýالعم Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣيذي... ،

 ƭ ،ƾالساب ƴ89المرج. 
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ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قداƵ Ǉالعقدي Ǉذيǋ تبارƵمكانية اƍ Ǉدو Ǉ40 (متواليي(. 

               ƔاحƮ مƨرنسي يلƽال Ǉفالقانو ،Ǌأجل Ǉتعيي Ǉدو ýامƵ فǚƤقد استƵ برامƍ أما في حالة
              Źǚƛلف مƤالمست ýالعام Ƴي العقد برجوǌينت Ǉأ ǏلƵ ،دنيا للعقد ƖŇبتحديد مد ýالعم .  ǉذǋ وفي

 .)41(لحالة ƵلƮ ǏاحƔ العمƛƍ ýباƘ أǇ تاريخ انتǌاƇ العقد ǋو التاريخ الƽعلي المقƮود في العقدا

                ýلعقد العم ǏƮأق ýأي أج Ǉائري الذي لم يعيƨالج Ǉفي القانو ƟرƱت Ǚ شكاليةǗا ǉذǋ Ǉلك
 محدŇد المدƖŇ، فلƮاحƔ العمý أǇ يبرم ƵقداŹ محدŇد المدƖŇ مƵ ƴامý واحد لكý فترƖ اǙستǚƤف،                

ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌالعقد أن ǁتبار ذلƵمكانية اƍ Ǉدو. 

         Ǉيكو Ǉأ Ɣف فيجǚƤستǙا Ɣسب Ǉما يكǌم ǇتالكƽƊم        ƴƱق ǇƋائيا بǌن ƴالوض Ǉكا Ǉƍ أما ،
      Ƙبƛالم ýالعام ƴم ýقد العمƵ )  فŽلƤقد           )المست Ǉكا ǇƎف ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ ƨيجو ǚف ،
 Ǐلƍ ساريا Ǐبرام العقد يبقƍ تم ǊتŇاية مدǌ42(ن(. 

وǋذا في نƲري   . ولم يقدم القانوǇ الجƨائري أية ƍشارƍ ƖلǏ المدƖŇ القƮوǎ لǚستǚƤف          
نقƭ كبير فيƍ Ǌذ يسمƠ ذلǁ لƮاحƔ العمý بالتحايý لتƋبيد Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، ألǇ تحديد                 

           ƖŇذ يعتبر العقد مبرما لمدƍ ،ýللعام ýقة العمǚƵ استقرار Ǉف يضمǚƤستǙا ƖŇمد    Ǉƍ ƖدŇير محدƹ 
 . جاوƨ الحدŇ المنƮوƵ ƭليǊ قانونا

يلتƨم ƮاحƔ العمý، مǌما ƱالƘ مدǅƈ :       ƖŇ يحتفư صاحب العمü بالمنصب لصاحبƙ-      ǈالƙا  
          Ɩالماد ƭبقا لنƱ ǊاحبƮل ýالعم ƔƮبمن Ʋƽيحت Ǉف، أǚƤستǙ65 و 12ا    Ǉقانو Ǉ11-90 م .

          Ǚا Ǐلƍ Ƈاللجو Ɣسب ýاƨ Ƙقƌالم Ɣياƺال Ɣسب ýاƨ ǇƎف ǊليƵو    ƖدŇمحد ƖŇلمد ýمƵ ف بعقدǚƤست .
                ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ ƔعƮي Ǉاألحيا Ưذ في بعƍ ،الناحية العملية Ǉم ýمشاك ƾلƤذا األمر يǋو

                                                 
40  -ǁر في ذلƲان : 

 POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, LITEC, Paris, 1988, P. 79. 
     Ɩانية المادƛال Ɩقرƽال Ǉلك       L 122-1-2              وفي ،ǉقدƵ ƾأو لتعلي ýلعام Ƙقƌم Ɣياƺف لǚƤستǙفي حالة ا Ǌكد أنƌت 
 un terme «مý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، يمكǇ لعقد العمý أǙ Ǉ يتضمǇ أجǚ معينا                حالة انتƲار دƤوƵ ýا   

précis «            دنيا Ɩالعقد مد Ǉيتضم Ǉأ  Ʊبشر Ǉلك » une durée minimale «      ýالعام ƖودƵ Ǉتكو Ǉأ ǏلƵ ،
لكǇ يمكǇ  . ة العقد المستƤŽلŽف أو الدƤوý الƽعلي للعامý الذي أبرم معƵ Ǌقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدǋ ،ƖŇو تاريخ نǌاي               

 Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽال Ɣمتوالية حس ƖŇالمد ƖدŇقود محدƵ برامƍL 122-3-10. 

:  2003 ماي   13، المƌرƢ في    809. 40 -01 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية،  رقم            - 41
www.lexinter.net/JPTXT3/remplacement_d’un_salarie_absent.htm               

 .89، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 42
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                Ɵيقتر Ǉالحالة م ǉذǋ وفي ،Ưف، كحالة المرǚƤقد استƵ برامƍ Ǌيمكن Ǐحت Ɣياƺال ƖŇتقدير مد
Ƙ تتوفر لديǊ معلوماƵ    ƘلƮ ǏاحƔ العمý أǙ Ǉ يلجƍ Ƌلƍ ǏجراƇ استǚƤف Ƥارجي Ǉƍ ƃǙƍ كان             

              ƴم ƾف لتتوافǚƤستǙقد اƵ ƖŇتقدير مد Ǌيمكن Ǐائبا، حتƹ ýا العامǌفي Ċýالتي سيض ƖŇالمد ǇƵ كافية
 .)43(مدƖ التعليƾ المƌقƘ وǇƍ لم يƨوý السبƔ فيلجƮ ƋاحƔ العمƍ ýلǏ تجديد العقد

               Ǉلك ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ يبرم Ǉأ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ الحالة ǉذǋ في Ǉويستحس  ƖŇلمد 
    ƖŇمر ýيتجدد في ك ƖيرƮق،             ýجƋب ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ ف أو يبرمŽلƤالمست ýالعام ƴيرج Ǐحت 

Ǉير معيƹ)44(ǚƛف مŽلƤالمست ýالعام Ɣياƹ ƖŇلمد ýاألج Ǉيكو Ʊفق ،. 

 : ƈشƸاü دورية ذاƖ طابƲ متقطƲ-الحالة الƙالƙة
     Ɩالماد Ǉة مƛالƛال Ɩقرƽال ƭ12تن Ǉقانو Ǉما يلي11-90 م ǏلƵ  :» ýقد العمƵ برامƍ Ǉيمك 

 ...لمدƖ محدودƖ بالتوقيƘ الكامý أو التوقيƘ الجƨئي

- ƴƱمتق ƴابƱ Ƙدورية ذا ýاƺأش Ƈجراƍ دمةƤيئة المستǌال Ǉاألمر م ƔلƱندما يتƵ «. 

، وǋذǉ األƵماý في األǋ ŇǇƍ)45(     ýƮذǉ األشƺاý ليسƘ دائمة، لكنǌا تتكرŇر في فتراƘ دورية          
   ƌالعادي للم Ʊة بالنشاƱدوريا،            مرتب ýالعم ƔاحƮ اǌليƍ Ƌعة يلجƱي متقǋ ýدائمة، ب Ƙا ليسǌسسة، لكن

، وشحǇ وتƽريƸ السǇƽ أو القƱاراƘ كذلǁ حيƍ ǇجراƇ         )46(مýƛ أƵماý الƮيانة الƮناƵية المتƮƮƤة    
Ƙ47(التحقيقا(                 ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ برامƍ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ ƔعƮي ƘǙالحا ǉذǋ ýƛي مƽف ،

نƔƮ العمý، كما أǇ المنǙ ƔƮ يشكý دورƵ Ɩادية منتƲمة ليƍ ýƮلǏ العمǙ              ýنعدام الديمومة في م   
Ɩمحدود ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǐلƍ Ƈباللجو ýالعم ƔاحƮل ƾالح Ƴالمشر Ơالموسمي، لذا من. 

               ƖŇالمد ƖدŇقود محدƵ برامƍ Ǐلƍ Ƈاللجو ýالعم ƔاحƮل ƾيح ýǋ ،وǋ ƟرƱالذي ي ýالمشك Ǉلك
  المنƔƮ بسبƔ األشƺاý الدورية ذاƘ الƱابƴ المتقÞ ƴƱمتوالية مƴ نƽس العامƵ ýلǏ نƽس

                                                 
43 -ǁر في ذلƲان : 

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 69 – 70. 
44 -ǁر في ذلƲان : 

SAVATIER Jean, « Le terme du contrat conclu pour remplacer un salarié absent », 
Revue Droit social, N° 02, 1996, P. 141. 

45 -ǁر في ذلƲان : 
LANANI Mohamed, - « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 70. 

46 -Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣائري ذيƨالج ýالعم ... ƭ ،ƾالساب ƴ92، المرج . 

47 -ǁر في ذلƲان : 
LANANI Mohamed, - « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 70. 



 19 

              Ǚ ائريƨالج Ǉالقانو ŇǇلمنا أƵ ذاƍ ةƮاƤ ،ƔيجاǗبا Ǉائري يكوƨالج Ǉفي القانو Ɣالجوا ŇǇƍ
يضƴ أيŇ حدŎ أقǏƮ لعقد العمý محدŇد المدƖŇ، كما Ǚ يشترƱ أية مǌلة انتƲار بيǇ العقد األوý والعقد                  

 اǗجمالية ƍلǏ السلƱة التقديرية لقاضي الموضوƍ ،Ƴذ يƤتƭ في           لكǇ تƤضƴ مدƖ العقد   . الƛاني
ýقد العمƵ Ɩتحديد مد Ɣسب ƴللعقد م ƖرŇالمقر ƖŇئمة المدǚائري بمراقبة تقدير مƨالج Ǉالقانو. 

               Ǉأ Ɣفيج ،Ʊالشرو Ưببع Ɩا مقيدǌرنسي أيضا، لكنƽال Ǉمكانية ممكنة في القانوǗا ǉذǋ
وضوǋ Ƴذǉ العقود المتوالية ƵلǏ نشاƵ Ʊادي ودائم لƮاحƔ         تكوǇ المǌمة محدŇدƖ، وأǙ Ǉ يرد م      

      Ʊفق Ɩواحد ƖŇبتجديد العقد مر Ơويسم ،ýرا        العمǌش ƖشرƵ مانيةƛ ǊتŇمد ƨتتجاو Ǚ Ǉأ ǏلƵ   Ǚƍو ،
ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ɣوج  Ǉوالعقد الجديدميحتر أ ǊتŇمد Ƙǌالعقد الذي انت Ǉار بيƲنتǙلة اǌ48 م. 

 :Ǐ العمü وƈسباب موسمية ƺ)49( تزايد مƖƽƊ-الحالة الرابعة
          Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالمن ƖيرƤي الحالة األǋ12و     Ǉقانو Ǉ11-90 م   Ǌتعديل ýقب 

، التي بمقتضاǋا يسمƠ لƮاحƔ العمý بتبرير لجوئƍ ǊلǏ تحديد مدƖŇ           21-96بموجƔ األمر رقم    
 .Ƶقد العمý بسبƔ التƨايد المƌقƘ في العمý وكذا لǖسباƔ موسمية

  ŷǗوƈ–   عقد ع ǃإبرا        üالعم Ǐƺ ƖƽƊبسبب التزايد الم Ɣņد المدņمحد üسسة    :مƌقد تعرف الم
في بعƯ األحياǇ وضعية ƨيادƖ في العمý، ترد ƵلǏ النشاƱ العادي والدائم للمƌسسة، لكنǌا                

ولمعرفة ما ƍذا كانǋ Ƙذǉ الƨيادƖ تدýƤ ضمǋ Ǉذǉ الƽقرƖ يجƨ .             ƔيادƖ متƺيرƖ وليسƘ دائمة   
    Ʈاألولية ل Ƙالتوقعا Ǐلƍ Ɩستشف            العودŃوي ،Ǚ أو Ɩيادƨال ǉذǋ ýƛر مƲينت Ǉكا ýǌف ،ýالعم Ɣاح
 .)50(ذلǁ مǇ الوƛائƾ الداƤلية للمƌسسة

                 Ǉأ Ɣيج ýǋنائية، وƛستǙالعادية أو ا Ɩيادƨبال ƾتتعل Ƙكان Ǉƍ لنا Ǉتبي Ǚ Ɩالمذكور Ɩقرƽال Ǉلك
 ومƌقتا، ألǇ   تكوǋ Ǉذǉ الƨيادƖ محدودƖ في الƨماǇ أو Ǚ، أي أǇ يكوǇ التƨايد في العمƲ ýرفيا                

                ،ýالعم ƔاحƮالعادي والدائم ل Ʊالنشا Ǉضم ýƤسسة يدƌالم Ʊور في نشاƱت ǇƵ Ɲايد الناتƨالت
 مǇ قانوǇ   11 بعقود محدŇد المدƱ ƖŇبقا للمبدأ الوارد في المادý          Ɩوبالتالي Ǚ يحƾ لǊ اللجوƍ ƇلǏ التشƺي      

 . مدŇتǋ Ǌو اǙستƛناƵ Ƈقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ األýƮ، وأǇ تحديدتجعý مǇ التي 90-11

                                                 
48 - ǁر في ذلƲان  : 

POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 46 - 47. 
 ،11-90 مǇ قانوƖ12/04 Ǉ في المادƹ Ɩير وارد" مƌقƘ" كلمة - 49
50 -ǁر في ذلƲان : 

LANANI Mohamed, - « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 70 & 71. 
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ƵلǚƤ Ǐف ذلǁ نƭ المشرƳ الƽرنسي ƵلǏ أŇǇ التƨايد المƌقƘ في العمǋ ýو الحالة                 
Ɩمحدود ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǐلƍ ýالعم ƔاحƮ Ƈمكانية لجوƎ51(المعنية ب(. 

                Ʊايد في نشاƨالت Ǉيكو Ǉأ Ɣيج Ǉالعادي والدائم للموئسة، لك Ʊالنشا ǏلƵ ايدƨويرد الت
، فǇƎ كاǇ منتƲما فيعتبر مǇ النشاƱاƘ الموسمية         )53( واستƛنائيا )52( منتƲم ƮاحƔ العمƹ ýير  

، وǇƍ كاƹ Ǉير استƛنائي يدýƤ في الƽقرƖ الƛالƛة مǇ           )54(ينƱبƵ ƾليǊ تعريف النشاƱ الموسمي    
  Ɩ12الماد    Ǉقانو Ǉ11-90 م           ƔاحƮ Ǉأل ،ƴƱالمتق ƴابƱال Ƙالدورية ذا ýاƺالمتعلقة  باألش 

 بدورǉ تƨايداŹ في العمý لكنǊ دوري وƵليǊ تسبيƔ العقد Ǚ يكوƵ ǇلǏ     العمý في ǋذǉ الحالة يعرف    
          ƴƱالمتق ƴابƱال Ƙالدورية ذا ýاƺأساس األش ǏلƵ ýب ýايد العمƨأساس ت .     ǚاديا، فƵ Ǉذا كاƍ أما

يحƾ لƮاحƔ العمý اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد محدŇد المدƖŇ، ألǇ التƨايد ناتǇƵ Ɲ تƱور منتƲر في                 
    Ɣسسة، بسبƌالم Ʊنشا    ýالعم ƔاحƮل ǚƛم Ɩجديد Ƙماراƛتبر     . استƵرنسي اƽال Ǌقƽال Ǉير أƹ

                  ýمƵ قودƵ برامƍ حقا في ýالعم ƔاحƮل ýوƤسسة يƌجديد في الم Ʊنشا ǇƵ Ɲور الناتƱالت
      Ʊذا النشاǋ ǇǚƵƍ Ɩفي فتر ƖŇالمد ƖدŇالعادي والدائم         )55(محد Ʊمتعلقا بالنشا Ʊذا النشاǋ Ǉم كوƹر ،

جنبي ǇƵ نشاƱ المƌسسة ƨيادƖ استƛنائية في العمý يحƾ بǊ أيضا            وقد يŃحدĉث نشاƱ أ   . للمƌسسة
لƮاحƔ العمý اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد محدŇد المدƖŇ، كضرورƖ اتƤاذ تدابير مستعجلة تقتضيǌا               

Ǉالحماية واألم Ƙضرورا. 

                                                 
51 - Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽال  L 122-1-1رنسية كالتاليƽا الǌتƹياƮ التي تجري ،: 

« -Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ».                           
  ǋناǁ مǇ يرǎ أǇ لƮاحƔ العمý الحƾ في اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، سواƇ كاǇ التƨايد منتƲما  أو                       - 52

ǁر  في  ذلƲنائيا، انƛاديا أو استƵ ،ماƲليس منت                               :      
PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, droit du travail, 21ème 
édition, Dalloz, Paris, 2002, P. 372. 

 Ǉƍ الƱابƴ اǙستƛنائي للتƨايد في العمý يƱرƵ ƟدƖŇ مشاكý للقاضي للýƮƽ بيǇ التƨايد اǙستƛنائي والتƨايد العادي،                 - 53
لبيƨنƱي، كالƨيادƖ في العمý الناتجة ǇƵ قرƔ موƵد        فالتمييƨ الذي يقدمǊ الƽقƵ Ǌادƹ Ɩير مقنƴ وǋو شبيǊ بالتمييƨ ا          

                    Ƙǚا المحǌالتي تعرف Ɩيادƨوال ،ƖŇد المدŇقد محدƵ برامƍ Ǐلƍ Ƈاللجو ƾح Ơالمدرسي الذي يمن ýوƤالعيد أو الد
بالتالي Ǚ يحƾ اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد       ، و الكبرǎ في نǌاية األسبوƳ وفيǋ Ǌذǉ الƲروف ǋي ƨيادƹ Ɩير استƛنائية           

 : انƲر في ذلǁ.  لمدƖŇمحدŇد ا
POULAIN Guy, « Contrat de travail. contrat à durée déterminée », Juris classeur 
périodique civil, fascicule 50, Notarial répertoire, Edition technique, Paris, 1990, P. 05. 

 أكتوبر  26حكمة النقƯ الƽرنسية الƮادر في       للتمييƨ بيǇ التƨايد في العمý و النشاƱ الموسمي، انƲر قرار م            - 54
1999.ƾتعلي ƴم  : 

ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 3, 2000, PP 341 – 342. 
55 -ǁر في ذلƲان    :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, Edition 1988, P.08. 



 21 

               ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ يمƲتن ýفي مجا Ǉا القانوǌب Ƈالعامة التي جا Əالمباد Ǉم ƭƤويتل
مý الذي أĈبرم معƵ Ǌقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ بسبƔ الƨيادƖ اǙستƛنائية يجƔ أǇ يشýƺ منƮبا               بǇƋ العا 

  Ɩيادƨال ǉذǌة           . متعلقا بƱسل ýالعم ƔاحƮل Ƙذا األمر ومنحǋ ƘƽالƤ رنسيةƽال Ưمحكمة النق Ǉلك
 .  احتراما لسلƱة ƮاحƔ العمý في اǗدارƖ والتوجيǊ)56(توجيǊ العامý أليŇ منƔƮ في المƌسسة

أǋ Ǉذا الحكم ƹير ƮائƔ ألǇ النشاƱاƹ Ƙير المتعلقة بالƨيادƖ في العمý يتكýƽ بǌا               ǎنرو
                ƨيجو ،ýنائية في العمƛستǙقتة واƌالم Ɩيادƨال Ǐلƍ ƴيرج Ǚ ƭنق ǁناǋ Ǉكا Ǉƍو ،Ǉالدائمي ýالعما

ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ بعقد ýيƺالتش ýالعم ƔاحƮبالتالي ل. 

سي ƵلǏ تحديد مدƖŇ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد          وفي كý األحواý فقد نƭ المشرƳ الƽرن      
 . )57(العمý بسبƔ الƨيادƖ المƌقتة واǙستƛنائية في العمý وǋي مدƖŇ ستة أشǌر

كذلǁ تعتبر مǇ قبيý الƨيادƖ المƌقتة واǙستƛنائية حالة وجود Ʊلبية ƤاƮة للتƮدير                
             ǉذǋ تبارƵبا Ǉلبية، لكƱال ǉذǋ تلبية ƴيƱتست Ǚ سسةƌالم Ƙمكانياƍو    Ơقتة، فقد سمƌلبية مƱال

             Ʊنائية بشرƛستǙروف اƲال ǉذǋ ةǌلمواج ƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ قودƵ برامƎب ýالعم ƔاحƮل Ƴالمشر
 . )58(شǌرا) 24(وأǙ Ǉ تكوǇ أكƛر مǇ أربƴ وƵشروǇ ) 06(أǙ Ǉ تقý مدƖŇ العقد ǇƵ ستة أشǌر 

واألمǇ مǇ الƱƤر   واألمر كذلǁ في حالة وجود أشƺاý مستعجلة تستدƵيǌا تدابير الوقاية            
                Ǉالتي يمك ،Ƙالعتاد أو العمارا ƭنقائ ƟǚƮƍ ة، أوƛاƹǗا ƘملياƵ يمƲاألكيد، كما في حالة تن

ƭاƤاألش ǏلƵ أو ýالعما ǏلƵ راƱƤ ýتشك Ǉ59(أ(. 

               ǏلƵ ƭبالن Ǐƽواكت ،Ʊي شرƋب ǉتقييد Ǉدو Ʊالمبدأ فق ǏلƵ ƭائري فقد نƨالج Ƴا المشرŇأم
      Ňمحد ýمƵ قدƵ Ǐلƍ Ƈمكانية اللجوƍ             Ňأي ƇاƱƵƍ Ǉدو ،ýايد في العمƨت ǁر ذلŇندما يبرƵ ƖŇد المد

ĆƖŇمد ŇيƋب ǊƱرب Ǉة دوƮاƤايد وƨذا التǌف لƮو. 

                                                 
 : 2003 فيƽري 18، المƌرƢ في 470. 40 -01نسية،  رقم  انƲر في ذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽر- 56

www.lexinter.net/JPTXT3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d’activite.htm 
 :أيضا في التعليƵ ƾلǋ Ǐذا القرارانƲر 

ROY-LAUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 06, 2003, P. 650-651. 
57 -Ʋان ǁر في ذل :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, Edition 1988,P.07 

58 - Ɩالماد L 122-1-2 Ɩ2 فقر. 

59 -     ،ǁر في ذلƲان CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, Edition 1988, P.07  ǁر كذلƲان Ý  : Ɣذي
 92، المرجƴ السابƵ... ƭ ،ƾبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري
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                   Ǉضما Ǐم أدنǌل Ơتمن Ǚ ذƍ ،ýدم العماƤت Ǚ ýذا الشكǋ ǏلƵ ƭة النƹياƮ Ǉأ ǎونر
           Ƴالمنشود للمشر Ưرƺال Ǉيكو Ǉأ Ɣالذي يج ýقة العمǚƵ ستقرارǙ .     يرد في Ǉأ Ɣلذا يج

ƭرنسيالنƽال Ǉفي القانو ýو الحاǋ نائية كماƛقتة واستƌم Ɩيادƨال Ǉتكو Ǉأ ǏلƵ . 

ńانيƙ  ألسباب موسمية       -ا Ɣņد المدņمحد üعقد عم ǃإبرا  :     Ɯالموسمي يكرس النموذ ýقد العمƵ
       ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم ýƛ60(األم( .          Ǐلƍ Ƈاللجو ýالعم ƔاحƮل ƾيح Ǐمت Ǉنبي Ǉأ ýوسنحاو

    Ňمحد ýمƵ بعقد ýيƺا              التشǌل Ƙسساƌم ǁناǋ Ǉالعلم أ ƴة مƮاƤ ،موسمية Ɣألسبا ƖŇد المد
                ýمƵ قودƵ برامƍ Ǐلƍ في مواسم معينة Ɯالسنة وتحتا ýوƱ دائم ýمƵ اǌفل ،Ʊدواجية في النشاƨا
                  Ɣياƺل ƾلƺſاية الموسم تǌموسمي، أي بعد ن ýمƵ Ʊا فقǌل Ƙسساƌم ǁناǋ Ǉوأ ،ƖŇالمد ƖدŇمحد

 .Ƴ مǇ المƌسساǙ Ƙ تبرم Ƶ ƃǙƍقود Ƶمý محدŇدƖ المدƖŇالنشاƱ فيǌا، وƵليǊ فǋ ǇƎذا النو

     Ǐاألول Ɩالماد ƘرفƵ و (وقد Ɩفقر (      ǊƃنƋالموسمي ب ýري العمƮالم ýالعم Ǉقانو Ǉم : » ýالعم
 ذلǁ العمý «وƵرفتǊ محكمة النقƯ الƽرنسية بƋنǊ  . )61(»الذي يتم في مواسم دورية متعارف Ƶليǌا 

بارǋا ƛابتة حسƍ ƔيقاƳ المواسم وƵاداƘ الحيùاƖ         المتكرŇر كý سنة في فتراƘ يمكǇ اƵت        
 يعتبر Ƶمǚ موسميا العمý الذي Ǚ       «وحسƔ تعريف لوƨارƖ العمý الƽرنسية،      . )62(»الجماƵيùة  
 ǊتŇمد ǎتتعد                 Ɣابتة حسƛ اǋتبارƵا Ǉسنة في تواريخ يمك ýر في السنة، ويتكرر في كǌمانية أشƛ 

ƨية، تنجƵالجما Ɩالحيا ƘاداƵالمواسم و Ƴيقاƍ Ƙيراƺس التƽا لنǌƱنشا ƴضƤسسة يƌم Ɣ63(» لحسا(. 

فالنشاƱ الموسمي ǋو الذي يتجدŇد دوريا وبƽƮة منتƲمة، ناتǇƵ Ɲ أسباƔ مناƤية كما في               
الƨراƵة، أو أسباƔ تقنية كما في حالة الƮناƵاƘ الƺذائية، ويمكǇ أǇ تكوǇ ألسباƔ اجتماƵية               

 .)Ƥ)64اƮة في الميداǇ السياحي

                                                 
60  -ǁر في ذلƲان  : 

POULAIN Guy, « Contrat de travail. contrat à durée déterminée », Op.cit, P. 08. 
 07 مكرر، ƮادرƖ في     14، يتضمǇ قانوǇ العمý المƮري الجديد، جريدƖ رسمية Ƶدد          12-2003 قانوǇ رقم    -  61

 ý2003أفري . 

 :، مƴ تعلي1999ƾ أكتوبر 12 في  انƲر في ذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، الƮادر-  62
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 12, 1999, PP 1097 – 1099. 

         ǉأيضا ذكر : 
 PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 372, note n° 02. 

 :، ذكر1978ǉ جواƖ27 Ǉ في  الƮادرT.E. 1.138:  انƲر منشور وƨارƖ العمý الƽرنسية-  63
POULAIN Guy, « Contrat de travail. contrat à durée déterminée », Op.cit, P. 8. 

64  -ǁر في ذلƲان : 
CASAUX Lise, « Le travail saisonnier non précaire », Revue droit social, N° 2, 1988, P 175. 
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سمي مرتبƱا بالنشاƱ العادي والمنتƲم للمƌسسة فƎنǊ يكوǇ محدŇدا في          رƹم كوǇ النشاƱ المو   
     ƖŇالمد ǇƎوفيرا ف ýوƮالمح Ǉذا كاƍ ǚƛالموسم، م Ɣر حسƮأو تق ýوƱالموسم التي ت ƖŇبمد Ǉماƨال

 . ستƱوý أما ƍذا كاǇ المحƮوý قليſǚ فالموسم يكوǇ قƮيرا

وسم، Ƶكس ما كاƵ ǇليǊ األمر      ولم يحدد ولم يعرف المشرƳ الجƨائري المدƖŇ القƮوǎ للم        
    Ǉقانو ýƲ ر        )65( 06-82فيǌة أشƛǚƛ ƨتتجاو Ǚ الموسم ƖŇمد Ƙحيث كان ، .    ǇƎأما في فرنسا ف

لكǇ تحديد مدƖŇ الموسم Ǚ يجƔ أǇ        . )66(الموسم يمكǇ أǇ يدوم فترƖ أƱوý حتƛ Ǐمانية أشǌر         
 السنة الدراسية أو    يكوǇ بƽعƍ ýرادƮ ƖاحƔ العمý، فقد رفضƘ محكمة النقƯ الƽرنسية اƵتبار          

 .)67(السنة الجامعية موسما
واألýƮ أƵ Ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ يجƔ أǇ يتضمǇ أجǚ محدŇدا منذ ƍبرامǊ، أي أǇ تاريخ                
                 Ɩمحدد ǊتŇمد Ǉتكو Ćمنذ البداية، وحينئذ Ǌتحديد أجل Ǉدو Ǌبرامƍ ƠƮي Ǉمعلوم مسبقا لك Ǌائǌانت

 . ǌاƇ الموسم، ƤاƮة ƍذ لم يعرف تاريخ انت)68(لمدƖŇ الموسم

وƍذا كاǇ المشرƳ الجƨائري لم يضǙ ƴ مدƖŇ قƮوǎ لعقد العمý محدŇد المدƖŇ ولم يقيد                  
                  ƖŇأبرم لمد ƖŇد المدŇقدا محدƵ نجد Ǉأ Ǉيمك ýǌا العقد، فǌد فيŇالتي يتجد ƘاŇدد المرƵ راف فيƱاأل

Þ سنة Ǉر مƛأك ƖŇالمد ƠبƮلت Ɩمباشر ǉالحالي، وتم تجديد Ǉالقانو ýƲ موسم في 

ƹم أŇǇ نƮوƭ القانوǙ Ǉ تقدم لنا الحý، فƎنǊ مǇ المعروف أنǊ في كý الحاǙ ƘǙ تýƮ                 ر
لذا يعتبر ǋذا العقد Ƶقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇ بشرƱ أǇ يكوǇ التجديد بمجرد              . مدƖŇ الموسم سنة  

  ýالعقد األو Ƈتكييف العق             . انقضا Ǉيمك ǚموسم، ف ýقدا جديدا في كƵ أبرما ǇرفاƱال Ǉذا كاƍ د أما
    ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌ69(أن(             ƖŇمد ǎتتعد Ǚو Ǌواكƽضر والƤموسم جني ال ƖŇقد لمدƵ يبرم ǇƋك ،

مرƖŇ موسم جني الƤضر وأƤرǎ موسم جني        (الموسم ƛǚƛة أشǌر، ويتجدŇد كý ستة أشǌر          
Ǌواكƽال(اǌبعض ǇƵ نا تعتبر العقود مستقلةǌف ،)70(. 

                                                 
65 - Ɩ27 الماد Ǉقانو Ǉم ƖيرƤأ Ɩلساف الذكر، ا06-82 فقر. 
 .93، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 66
67 -ǁر في ذلƲان  : 

Code de travail Dalloz : texte du code, textes complémentaires, jurisprudence, annotations,  
63ème édition, Dalloz, Paris, 2001, P. 54 –55. 

68 -ǁر في ذلƲان : 
EUGENE Schaeffer, Répertoire de droit de travail, Dalloz, V° travailleurs saisonniers, 
1989, P. 03. 

69 -ǁر في ذلƲان :   EUGÉNE Schaeffer, Op.cit, P. 03. 
، الƮادر ǇƵ الƺرفة اǗجماƵية بالمحكمة العليا، ذكرǉ ذيƔ         1998 جواǇ   09، المƌرƢ في    161133 القرار رقم    - 70

 .94 و93، المرجƴ السابǚ... ƭ ،ƾم، قانوǇ العمý الجƨائريƵبد الس
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        Ǚ Ǐالموسم، حت ƖŇالضروري تحديد مد Ǉم Ǉلذا كا       ǉذǋ في تحديد ýالعم ƔاحƮ يتعسف 
Ƴالحالي  لتقدير قاضي الموضو Ƙا في الوقǋمة تحديدǌم Ƙالتي ترك  ،ƖŇالمد. 

 :ة نشاطاƈ Ɩو ƈعماü ذاƖ مدƔņ محدņدƈ Ɣو ذاƖ طبيعة مƽƊت-الحالة الƢامسة

         Ɩالماد Ǉامسة مƤال Ɩقرƽالحالة ال ǉذǋ ǏلƵ ƭ12تن    Ǉقانو Ǉ11-90 م   Ɣالمضافة بموج 
  Ɩأمر    02الماد Ǉأو            . 21-96م ƘاƱالنشا ،Ǉقسمي Ǐلƍ Ɩقرƽال ǉذǋ Ǌنقسم ما تتضمن Ǉأ Ǉويمك

 .األƵماý محدŇدƖ المدƖŇ، والنشاƱاƘ أو األƵماý ذاƘ الƱبيعة المƌقتة

فالقسم األوǋ ýي تلǁ النشاƱاƘ واألƵماý التي يŃلجƵ ƋادƖ بشƋنǌا ƍلƵ Ǐقود Ƶمƹ ýير                 
مدŇتǌا لƲروف معينة قد تكوǇ الƱابƹ ƴير المتجدŇد لǌذǉ         محدŇدƖ المدƖŇ، لكǇ استƛناƇ يمكǇ أǇ تحدŇد        

                Ǉم ýاألو ƾذا الشǋ Ǉأ ǎسسة، ونرƌالعادي والدائم للم Ʊالنشا Ǉضم ýƤتد Ǚ اǌأو أن ،ýماƵاأل
 . )ǋ)71ذǉ الƽقرƖ تكرار لمŇا قيý في الƽقراƘ السابقة

عتǊ محدŇدا، وحيث Ǚ    أمŇا القسم الƛاني فمتعلƾ بالحالة التي يكوǇ العمý فيǌا أو النشاƱ بƱبي            
       Ɩالسنة الواحد ýǚƤ Ɩسسة واحدƌبم Ʊاألجير مرتب Ǉائري       . يكوƨالج Ǉفي القانو ƭنجد أي ن Ǚو

                 Ɩالماد Ǉة مƛالƛال Ɩقرƽال Ɣا  بموجǋرنسي  الذي حددƽال  Ƴف  المشرǚƤ ǏلƵ ،ƘاƱالنشا ǉذǋ يحدد
L 122-1-1           اƱتحديد النشا Ǉأ ǏلƵ ƭرنسي التي تنƽال ýالعم Ǉقانو Ǉبيعة      مƱا بالǌفي Ƌالتي يلج Ƙ

 .)73( أو اǙتƽاقياƘ الجماƵية)ƍ)72لƍ Ǐبرام Ƶقود محدŇدƖ المدƖŇ، يكوƱ ǇƵ Ǉريƾ التنƲيم

   Ɩالماد ŇǇƍD 121-2           يضيف ǇƋب ƴي الموسƵالجما ƾاƽتǚل Ơرنسي، تسمƽال Ǉالقانو Ǉم 
            ƵاƱق ǏلƵ يرد ƇناƛستǙذا اǋ Ǉا، لكǌبموجب ƖدŇالقائمة المحد Ǐلƍ Ɩجديد ƘاƱالتي   نشا Ʊالنشا Ƙا

                 ƳاƱفي ق ýالعم ƔƮضافة مناƍ وليس ،ƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ قودƵ برامƍ Ǐلƍ بيعةƱا بالǌفي Ƌيلج
 Ǉمعي Ʊنشا .             ǏلƵ ƴي موسƵجما ƾاƽفي ات ýالعم ƔƮمنا Ǉة مƵري لمجموƮا التحديد الحŇأم

 Ɩالماد Ǉا ضمǌأنD 121-2 أية قيمة قانونية Ǌي وليس لƵير شرƹ )74(. 

                                                 
71 - Ɩالماد Ǉة مƛالƛال Ɩقرƽوال Ǐاألول Ɩقرƽة الƮاƤ 12 Ǉقانو Ǉ11-90 م. 
72 -          Ɩالماد Ɣبموج ƘاƱالنشا ǉذǌوقد تم تحديد قائمة ب D 121-2    رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم  .     ǉذǋ Ǉبي Ǉذكر م Ǉويمك

 .»... واƱǗعام، الرياضة اǙحترافية، ة، التƮليƵ ƠلǏ السǇƽ البحرية، الƽندقي اǙستƘǙǚƺ الƺابية«: األنشƱة
73 -         Ɩالماد Ɣرا بموجƮح ƖدŇمحد ƘاƱالنشا ǉذǋ Ƙكان D 121-2      بعد أمر Ǉفي    948-86 ، ولك Ƣرƌرنسي، المƽال 

11   Ƙر             1986 أوƲان Ýƴي موسƵجما ƾاƽات Ɣللقائمة بموج ǎرƤأ ƘاƱضافة نشاƍ مكانيةƍ ǁناǋ ƘبحƮفي  ، أ 
ǁذل: POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 97.              

74 -ǁر في ذلƲان : 
ROY-LOUSTANUNAU Claude, « La convention collective ne peut pas déroger … », 
Op.cit, P. 111. 
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ئري لم يحدŇد مǋ ýƛذǉ النشاƱاƘ قانونا، لذا يمكǇ لǚتƽاقياƘ الجماƵية            لكǇ المشرƳ الجƨا  
ƖŇالمد ƖدŇقود محدƵ برامƍ Ǐلƍ بيعةƱا بالǌفي Ƌقتة التي يلجƌالم ƘاƱقائمة بالنشا Ǉتتضم Ǉأ . 

                 ýمƵ بعقد ýامƵو ýالعم ƔاحƮ Ǉبي Ƴاƨار نƛو ƾاƽتǙذا اǋ ýƛدم وجود مƵ وفي حالة
ار النشاƱ مƌقتا بالƱبيعة وبالتالي يتم اللجوƇ في مǋ ýƛذا العمƍ ýلǏ            محدŇدƖ المدƖŇ، حوý مدǎ اƵتب    
    ŇǇƎف ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ             ǊنƋبش Ƈبالتالي اللجو ƨقتا فيجوƌم Ʊالنشا Ǉذا كاƍ فيما ýƮƽأمر ال 

           Ƴلقاضي الموضو Ǚأو ƖŇد المدŇقد محدƵ برامƍ Ǐلƍ)75(          ǉذǋ ýƛفي م Ǉأ ǏƵيد Ǉم ǏلƵو ،
   Ňقود محدƵ تبرم ƘاƱالنشا            ýلحة العامƮم Ǉدائما، لكو ýالعم ƔاحƮ وǋو ǁذل Ƙبƛي Ǉأ ƖŇالمد Ɩد

ƖŇد المدŇير محدƹ العقد Ǉيكو Ǉتقتضي أ. 

             Ʊالنشا ǁذل Ǉني بشاǌرف مƵ ǚفع ǁناǋ Ǉكا Ǉƍ Ƴويبحث قاضي الموضو.   Ǉأ Ɣويج
                  Ɩرادƍ ǇƵ وليس ناتجا ،Ǉمعي Ʊنشا ƳاƱا في قǌليƵ ƾƽممارسة مت ǇƵ العرف ناتجا Ǉيكو

وللقاضي أǇ  . )76(مý، لذا Ǚ يمكǇ اǙحتجاƜ بالعرف الموجود داýƤ المƌسسة الواحدƮ         ƖاحƔ الع 
    ƇقتضاǙند اƵ ƾتحقي ƇجراƎمر بƋني موجودا متعارفا           )77(يǌذا العرف المǋ Ǉذا كاƍ كد مماƋليت 

ýالعم ƔحاƮأ ýقب Ǉم ǊليƵ. 

، )78(قنيةونعلم أǇ األƵراف المǌنية تتƱور حسƔ الوضعية اǙقتƮادية واǙجتماƵية والت           
بمعنǏ أǇ نشاƱا ما يبرم بشƋنƵ Ǌقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇ ويƌدي التƱور التقني ƍلǏ جعلǊ مƌقتا                 
ويلجƋ بالƱبيعة بشƋنƍ Ǌلƍ Ǐبرام Ƶقود محدŇدƖ المدƖŇ كƵƋماý الƮيانة، فƎذ كانƘ اƘǙǓ الƮناƵية               

Ƶمǚ دائما، أما اƘǙǓ    القديمة تحتاƍ ƜلǏ الكƛير مǇ الƮيانة بالتالي يشكǋ ýذا العمý بالتالي             
 .الحديƛة فǚ تحتاƃǙƍ Ɯ لƮيانة دورية فيكوǇ العمý بذلǁ مƌقتا بالƱبيعة

 الذي يحدد قائمة    48-97ونرǎ أǇ القاضي يمكǇ أǇ يستǌدي بالمرسوم التنƽيذي رقم            
، رƹم أǇ النǙ ƭ     )79(المǇǌ والƽروƳ وقƱاƵاƘ النشاƱاƘ الƤاضعة للعýƱ المدفوƵة األجر        

                                                 
 .96لسابƭ ،ƾ ، المرجƴ ا... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 75

76 -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 98 

 .96، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 77

78 -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 99. 

، يحدŇد قائمة المǇǌ والƽروƳ وقƱاƵاƘ النشاƱاƘ       1997 فيƽري   04، مƌرƢ في    48-97 مرسوم تنƽيذي رقم،     - 79
والوارد تƱبيقاŹ للمادƖ   . 1997 فيƽري   Ʈ ،05ادرƖ في    08الƤاضعة للعýƱ المدفوƵة األجر، جريدƖ رسمية Ƶدد        

52 Ǉقانو Ǉ11-90 م. 
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د النشاƱاƘ التي يلجƋ فيǌا بالƱبيعة ƍلƍ Ǐبرام Ƶقود Ƶمý محدŇدƖ المدƖŇ، لكǇ كý النشاƱاƘ               يتعلƾ بتحدي 
ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ بيعةƱا بالǌنƋبش Ƌيلج ƘاƱي نشاǋ ذا المرسومǋ ا فيǌليƍ المشار. 

       Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙالحا ǉذǋ ŇǇƍ12    Ǉقانو Ǉر    11-90 مƮالح ýسبي ǏلƵ Ƙ80( ورد(  Ǚ 
  ،ýاƛالم                ǉذǋ Ǐلƍ ǎرƤأ Ƙضافة فقراƍ يƵردي أو الجماƽراف العقد الƱأل Ǉيمك Ǚ وبالتالي
Ɩالماد .              Ǉم ŃǇƃيمك ýيرا بشكƛك ƴتوس Ƴالمشر Ǉأ Ʋحǚن ،ƘǙالحا ǉذǋ تلفƤم Ưباستعرا Ǉلك

                  ƘǙالحا ǎحدƍ ا فيǌالƤدƍ في ýمشك ǁناǋ Ǉيكو Ǉأ Ǉدو ،Ʊفي أي نشا ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد
 Ɩفي الماد ƖورƮ12المحǊسƽن Ǉالقانو Ǉ81( م(. 

               ƔحاƮتعسف أ Ǉم ýحقيقي للعما Ǉكضما Ƈري جاƮذا التحديد الحǋ Ǉأ ǎنر ،ǁم ذلƹر Ǉلك
       Ɩير مستقرƹ ýقة العمǚƵ ýفي جع ýالعم .           ƘǙذا التحديد لحاǋ مƹر Ǌو أنǋ ǊƲحǚما ن Ǉبيد أ

           ƘǙالحا ǉذǋ ومǌƽلم ƴسير الواسƽالت ǇƎف ƖŇدد المدŇمح ýقد العمƵ Ǐلƍ Ƈ82(اللجو(    Ɣيسح Ƴالمشر ýجع 
لذا . بيد ما أƱƵاǉ بيد أƤرƤ ،ǎاƮة ƍذ ما Ƶلمنا بǇƋ لقاضي الموضوƳ سلƱاƘ وǚƮحياƘ واسعة              

ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو ƘǙمة لحاƲة األحكام المنƹياƮ ي الدقة فيƺينب. 

 الضيƾ للحاƘǙ الواردƖ في     روǚƵوƵ ƖلǏ ذلǁ نرǎ وجوƔ تقييد قاضي الموضوƳ بالتƽسي        
 Ɩ12الماد Ǉقانو Ǉة11-90 مƛǚƛ ألمور ǁوذل ،: 

ŹǙأو :ýقد العمƵ رف الضعيف فيƱم الǌألن ،ýالعما ƾر لحقوƛأك Ǉلضما. 
 .)Ƶ Ǉƍ)83قد القانوǇ العام ǋو Ƶقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ وتحديŇد مدƵ ƖŇقد العمý استƛناƛ :ŅƇانيا
ام اǙجتماƵي، لذلǁ فليس لقاضي     ذكرنا أǇ أحكام قانوǇ العمý تعتبر مǇ النƲام الع         : ƛالƛا

ýلحة العامƮم ƴم Ưيتعار ƘǙالحا ǉذǌوما واسعا لǌƽي مƱيع Ǉأ Ƴالموضو . 

                   Ǉأ Ǉيمك Ǚ Ǌسبب Ǉما يكǌم ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ Ǉأ ǉادƽمبدأ م ǏلƵ ƭالن Ɩضرور ǎكما نر
ýالعم ƔاحƮالعادي والدائم ل Ʊبالنشا ǉرƛأو أ ǊƵموضو ƾ84(يتعل(ƛأك Ǉتوفيرا لضما ،ýر للعما. 

                                                 
80 -ǁر في ذلƲان : 

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 67. 
81 -ǁر في ذلƲان : 

LANANI Mohamed, « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 67. 
82 -ǁر في ذلƲان : 

BENHIZIA Mounir, Les contrats de travail dans l’EPE, société nationale de 
comptabilité, Alger, 1993, P. 32. 

83 - Ɩر المادƲ11 ان Ǉقانو Ǉ11-90 م. 
84 -       Ɩرنسي بالمادƽال Ƴالمشر ýكما فع L 122-1     Ǉفي    73-2002 المعدلة بقانو Ƣرƌي   17، مƽ2002 جان  Ɩجريد ،

 fr.gouv.legifrance.www. 2002 جانƽي 18رسمية ƮادرƖ بتاريخ 
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         Ɩفي الماد ƭائري نƨالج Ƴالمشر ŇǇم أƹ12ور    Ǉقانو Ǉالتي    11-90 م ƘǙالحا ǏلƵ 
   Ƈاللجو ýالعم ƔاحƮل Ǉا يمكǌالعقد             في ƖŇمد ǏلƵ ƭدم النƵ ǇƎف ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǐلƍ 

                 ،Ƈاƨج Ňأي Ǉر دوƤأ ýامƵ ƴأو م ýس العامƽن ƴتجديد العقد م Ǉم ýالعم ƔاحƮ ǇŰيمك ǎوƮالق
ƍ                  يوفر أي Ǚ و األمر الذيǋو ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ تجديد ƘǙدد حاƵ ǏلƵ Ƴالمشر ƭذ لم ين

ضماǇ للعامý في استقرار ǚƵقتǊ التعاقدية مƮ ƴاحƔ العمý، الذي قد يƌدي ƍلǏ جعƵ ýقود                
 ƖŇالمد ƖدŇا محدǌكل ý85(العم( . 

א  א

א א  אמ

                ƾذا الحǋ Ǉلك ،ƖŇد المدŇقد محدƵ برامƍ في ƾالح ýالعم ƔاحƮ ائريƨالج Ƴالمشر ýوƤ
                Ɩفي الماد Ɩالقانونية الوارد ƘǙالحا ǎحدƍ Ǉيرد ضم Ǉأ Ɣيج ýلقا بƱ12ليس م     Ǉقانو Ǉم 

كما أنǊ يجƔ أǙ Ǉ يرد ضمǇ مجموƵة مǇ الحاƘǙ التي يمنƴ فيǌا اللجوƍ ƇلǏ تحديد                . 90-11
 .دƵ Ɩقد العمýم

وقد تƱرƾ المشرƳ الجƨائري Ʈراحة لبعƯ حاƘǙ المنƴ، أما الحاƘǙ األƤرǎ فتستƽاد            
 .مǇ األحكام العامة لقانوǇ العمý، وǋي منƮوƵ ƭليǌا في قانوǇ العمý الƽرنسي

 ŷǗوƈ-ƞصري ƫبن ǅالقانو Ǐƺ عليها ƫالنصو Ʋالمن ƖǗحا : 
 :يد مدƵ ƖŇقد العمý، وذلǁ في ƵدƖŇ حاǋ ƘǙيأورد المشرƳ نƮوƮا Ʈريحة يمنƴ بموجبǌا تحد

 Ǎالحالة األول- Ʋمن  ǅربيƮف المǘƢاست : ŇǇƍ ممارسة       ƾح ýالعما ýقب Ǉم ƔضراǗا ƾح 
     Ɩالماد Ɣالدستور  57دستوري مكرس بموج Ǉوتعتبر. )86( م    Ňمد ýǚƤ ýقة العمǚƵ Ɩ  ƔضراǗا 

أي Ƶامý مƛبƹ ƘائƔ مƌقتا      لƮاحƔ العمý الحƾ في اللجوƍ ƇلǏ استǚƤف         بالتاليو ،)87(معلقة
 .)Ǝ)88برام Ƶقد Ƶمý لمدƖŇ محددƖŇب معǊ معلقة العمǚƵ ýقة كانƘأو 

                                                 
85 -ƯوƵ ليƵ   ،Ɩرǋة والنشر، القاƵباƱقافة للƛائري الجديد، دار الƨالج ýالعم Ǉقانو Ɵفي شر ƨالوجي ،Ǉ1975 حس ƭ 72. 

86 -   Ɩية الشعبية      57 المادƱائرية الديمقراƨورية الجǌدستور الجم Ǉما يلي      م ǏلƵ ƭالتي تن  :»    ƔضراǗفي ا ƾالح
              .                        ، بǊ ويمارس في Ʊƍار القانوǇمعترف

يمكǇ أǇ يمنƴ القانوǇ ممارسة ǋذا الحƾ، أو يجعý حدودا لممارستǊ في مياديǇ الدفاƳ الوƱني واألمǇ، أو في                    
ƴعة الحيوية للمجتمƽالمن Ƙالعمومية ذا ýماƵأو األ ƘدماƤال ƴجمي «. 

87 - Ɩبقا للمادƱ 64/07 Ǉقانو Ǉ11-90 م. 

88 - Ɩبقا للمادƱ 12/02Ǉالقانو Ǉم Ǌسƽن . 
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Ǉلك ƘتباراƵǙ             ف في حالةǚƤستǙفي ا ýالعم ƔاحƮ Ɩرادƍ Ƴقيد المشر ،ýحماية العما 
  ƾقةتعليǚƵ          ما ƃǙƍو ،ƔضراǗفي ا Ǌحق ýممارسة العام Ɣبسب ýالعم      ǎجدو ǁناǋ Ƙكان  Ǉم

 .  مادام أƮ ǇاحƔ العمý لǊ استǚƤف كƵ ýامý يمارس حقǊ في اǗضراƾ،Ɣالحتقرير ǋذا 

 أńǇ   تنƵ ƭلǏ  التي )89(02-90 مǇ قانوǇ    33 بنƮ ƭريƠ في المادƖ      المنǋ ƴذاوقد ورد   
» ƴف يمنǚƤد استƮق ǉيرƹ يف أوƲالتو ƾريƱ ǇƵ ýللعما Ǉأي تعيي ýالعماǇالمضربي ... «. 

Ɣ العمý ليس لǊ الحƾ في اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام           مباشرƵ ƖلǏ أƮ Ǉاح    ǋ Ƙذǉ المادƖ  نƮ لو
 العماý الممارسيǇ لحƾ اǗضراƔ، لكاǇ أضمǇ للعامý ألǙ         ǇستǚƤف محدŇدƖ المدƵ     ƖŇمƵ ýقود

    Ɩالماد ǉذǋ ýمدلوǉذǌب   Ơير واضƹ ةƺيƮو  ال ،         ýقب Ǉم Ƙاƨتجاو ǁناǋ Ǉتكو Ǉأ Ǉبالتالي يمك
ýالعم ƔحاƮأ. 

     ǇƎف ،ǁف ذلǚƤ ǏلƵوƳرنسي فالمشرƽال   Ǉواضح كا Źفي ا جدا    Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽال  Ɩالماد    
L 122-3      ،رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉا   مǌب Ƈد          التي جاŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ ƾيح Ǚ Ǌأن ،ƖŇالمد 

ýي في العمƵجما Ƴاƨن Ɣلسب Ǌمع ýقة العمǚƵ ƘلقƵ ýامƵ فǚƤستǙ. 

 ƴم Ǉونح Ǉم        ƴذا المنǋ امتداد Ɩيد ضرورƌي ýير القا      ليشمƹ ƴابƱال Ƙباƛƍ نوني  حالة
Ɣضراǘة ،)90(لƮاƤ ذاƍ   لمناƵ ب           ƔضراǗا Ǉولو كا Ǐحت ƔضراǗا Ǐلƍ ƘƋالنقابة التي لج ǇƋ

Ǉ قوǋ ƖŇذǉ األƤيرƖ تجعƮ ýاحƔ العمý يرضخ        فƎ الشروƱ القانونية،    يستوفƹير شرƵي ولم    
 ƔالƱلمýالتي العما  ǇةتكوƵمشرو ƖادƵ. 

 ƍلǏ أǋم األسباƔ التي Ƶدنا لو:  التشƸيü بعد التقليƫ مǅ عدد العماü      منƲ -الحالة الƙانية   
       ýدد العماƵ Ǉم ƭالتقلي Ǐلƍ ýالعم ƔاحƮدي بƌا   تǌرأس ǏلƵ لوجدنا  Ƙماƨا    األǌل Ưالتي يتعر 

   ،ýالعم ƔاحƮحيث Ǚ         ýالعما Ɵالذي يسر ýالعم ƔاحƮل Ǉيمك Ǉأ Ƌيلج    ýماƵ ýيƺتش Ǐلƍ 
ǇريƤƈ،  ƍ ةƮاƤ ذا            Ɣبسب ،ƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ بعقود ƾاألمر يتعل Ǉكا Ǉا أ    Ǌوأن Ƙالƨ مةƨأل

 التƨاماƘ تجاǉ   يƵ Ǌل  تقƴ  لكƮ  ǇاحƔ العمǋ  ýذا مǇ حƱ   Ǉƍ  ƾبعا   .بحاجة ƍلǏ يد Ƶاملة مǇ جديد     
Ƶ Ǐل نƘƮقد  و . مǇ جديد  ƵاملةاǇƍ Ɯ كاǇ في حاجة ƍلǏ يد        مالعماý المسرحيǇ في ƵƍادƖ اǗد    

                                                 
89 -   Ǉفي    02-90 قانو Ƣرƌري   06، مƽ1990 في      Ǉبالوقاية م ƾمتعل ،ƘاƵاƨا      النǌوتسويت ýية في العمƵالجما 

، 27-91معدý ومتمم بموجƔ قانوǇ     . 1990 سنة   ƮادرƖ،  06وممارسة حƾ اǗضراƔ، جريدƖ رسمية Ƶدد        
 .Ʈ ،1991ادرƖ في سنة Ƶ 68دد رسمية، جريدƖ 1991 ديسمبر 21مƌرƢ في 

 : Ý انƲر كذل98ǁ، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... سǚم، قانوǇ العمý الجƨائري ذيƵ Ɣبد ال-  90
CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Edition 1988, Op.cit, P. 09. 
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ǁذل   Ɩ69/3 الماد    Ǉقانو Ǉذا .)91(11-90 مǋالذي          و ýالعم ƔƮمن ƃǙƍ يمس Ǚ ƴالمن   Ǌفي ƴوق
ƭبالنسبة ل    .)92(التقلي ǊنƎف ǊليƵو   ǎرƤاأل ƔƮلمنا ƔاحƮل Ǉقد       يكوƵ برامƍ في ƾالح ýالعم 

 ƖŇد المدŇمحد،   Ǉƍ Ƙتوفر       Ɩالماد Ɣالمبينة بموج Ʊالشرو ǎحدƍ 12    Ǉقانو Ǉقد   11-90 مƵ أو ،
 . Ǉƍ كانƘ المناƔƮ التي يحتاƜ التشƺيý فيǌا مناƔƮ دائمةالمدƵƖŇمƹ ýير محدŇد 

 لم ينƲم المشرƳ الجƨائري     ، Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ    أحكام كýاý بالنسبة ƍلǏ    وكما ǋو الح  
  ƴذا المنǋ ذا لذا نجد    .أحكامǋ    ،امƵ سير       و الحكمƽة التقديرية في تƱالسل Ƴبالتالي لقاضي الموضو

  ƴذا المنǋ ƾبيƱة ،)93(وتƮاƤ  لمناƵ ذاƍ           تمر Ǉأ Ɣالتي يج Ɩترƽد الŇائري لم يحدƨالج Ƴالمشر Ǉأ 
 نƽس  في بǌذا المنƴ ليحƾ لƮاحƔ العمý اللجوƍ ƇلǏ تشƺيƵ ýامý              المعنيريƵ  ƠلǏ التس 
ƔƮالمن،ƃألن  Ǉم ǊيرƹاŅبدƌم ƴذا المنǋ Ǉيكو Ǉأ ýالمعقو  . 

 L 122-2-1 المشرƳ الƽرنسي Ƶلǋ Ǐذا المنƴ بموجƔ المادƖ           ما سبƾ نƵ   ƭكس ƵلǏو
Ǉم         Ơالتسري ǏلƵ رǌستة أش Ɩتمر فتر Ǉأ Ʊالذي يشتر ýالعم Ǉ94( قانو( ƾليح ýيƺالتش Ǐلƍ Ƈاللجو 

 وƹير متعلقة بالنشاƱ    محدŇدƖ أو لتنƽيذ مǌمة     ،محدŇد المدƖŇ بسبƔ الƨيادƖ في العمƵ      ýمý  بعقد  
   ýالعم ƔاحƮالعادي والدائم ل.    ƾبƱي Ǚذا وǋ ƴالمن  ƍة         ذاƛǚƛ ƨتتجاو Ǚ ýقد العمƵ ƖŇمد Ƙكان 

استƛنائية للتƮدير ويحتاƍ ƜلǏ     لدƮ ǎاحƔ العمƱ ýلبية      ƍذا وجدƘ  أوأشǌر وƹير قابý للتجديد،     
 قƮد تلبيتǌا، مƴ ضرورǚƵƍ Ɩم واستشارƖ لجنة المƌسسة أو ممƛلي             ƍضافيةƍمكانياƘ بشرية   

 Ɣحس ý95(الحالةالعما( . 

ŇǇƍ                 ƭتقلي Ǐلƍ Ƈفي اللجو ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم Ňيحد Ǌمية ألنǋاية األƹ في ƴذا المنǋ 
ýة، العماǌج Ǉادية مƮاقت Ɣديو ألسبا ǏلƵ ƴمومايشجƵ ýالعم ƘقاǚƵ مومةǎرƤة أǌج Ǉم . 

                                                 
91  -     ǏلƵ ƭالتي تن Ǉأ:»  ƴدم،     يمنƤأي مست ǏلƵ قام          Ǐلƍ ،اǌسƽن ýالعم Ǉفي أماك Ƈاللجو ،ǇدميƤدد المستƵ ƭبتقلي 

توƲيƽاƘ ...«:  ضرورƍ Ɩضافة الجملة التالية    ونرǎ .»ة المعنية بالتقليƭ   المǌني األƮنافتوƲيƽاƘ جديدƖ في    
 Ɩد بعقدجديدņمحدƔņد المدņير محدƷ وƈ Ɣņالمد ، ،ƭنية المعنية بالتقليǌناف المƮفي األ üǘƢ Ɣترƺشهرƈ ستة  «. 

 .98، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري-  92

 .98، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...، قانوǇ العمý الجƨائري ذيƵ Ɣبد السǚم-  93

94 -       Ɩالماد ƖاƵمرا Ɩضرور ƴم L 321-14 Ǉم    ýالعم Ǉرنسي قانوƽال         ƖادƵƍ في ƾالح Ɵالمسر ýللعام Ơالتي تمن
في الحقيقة ǋذا التƨام يقƵ ƴلǏ      و . العمýǚƤ ý سنة مǇ تسريحƮ     ǊاحƔاǇƍ Ɯ وجدƘ فرƮة تشƺيƵ ýند       ماǗد

 . الƽرنسيالتشريƵ ƴاتƮ ƾاحƔ العمý في

95 - Ɩالماد L 122-2-1 Ǉرنسيمƽال ýالعم Ǉقانو . 
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 وارد  المنǋ ƴذا :اǗجتماعǏ تجديد عقود العمü حيǅ تطبيق المƢطط        منƲ -الحالة الƙالƙة 
   Ɩالماد Ɣالمرسوم التشريعي رقم      07/07بموج Ǉالتي 0996-94 م    ǏلƵ ƭقود    تنƵ دم تجديدƵ
 .العمý لمدƖ معينة

ńǇƎف Ǉعب       كاƮ اديةƮيمر بوضعية اقت ýالعم ƔاحƮ         ددƵ Ǉم ƭالتقلي Ǐلƍ ديƌة قد ت
ǊمالƵ،   ǇƎف Ǉالقانو             Ɣألسبا ýالعما Ơادي تسريƽد تƮي قƵاجتما ƱƱƤم ƴوض ǊليƵ Ưرƽي 

 رƹم أƵ،   Ǉدم تجديد Ƶقود العمý محدŇدƖ المدƖŇ     القانونية حينئذ   جراƇاƘ  اǗ بيǇمǇ  و .اقتƮادية
     Ǉائري في قانوƨالج Ƴالمشرýالعم       Ňمحد ýقد العمƵ ا لتجديدŅحد ƴيض Ǚ  ƖŇلذا .د المد Ǚ   Ǌل ƾيح 

 ǋذا  توسيƴ ونرǎ ضرورƖ    .تجديد Ƶقود العمý محدŇد المدƖŇ حيǇ تƱبيƾ المƱƱƤ اǙجتماƵي          
 ƇجراǗاýيرليشمƤذا األǋ ƾبيƱت Ǉحي ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǉم ƴالمن . 

 : حاƖǗ المنƲ المستمدƔ مǅ األحكاǃ العامة لقانوǅ العمƙ-üانيńا 
     ƘǙدد حاƮنا بǋ Ǉنح          Ǉا يستمد مǌبعض Ǉلك ،ŹراحةƮ ائريƨالج Ƴا المشرǌليƍ ƾرƱلم يت

 .أحكام قانوǇ العمý وأƤرǎ منƮوƵ ƭليǌا فقƱ في قانوǇ العمý الƽرنسي

 Ǎالحالة األول- Ʋمن         ǃƏدا Ʋطاب Ɩذا üألعما Ɣņالمد Ɣدņمحد üعقود عم ǃإبرا : ŇǇƍ أساس   ƴذا المنǋ 
      ƖŇد المدŇمحد ýنائي لعقد العمƛستǙا ƴابƱو الǋ.    Ǉذا كاƍ Ǌير أنƹ    ƔاحƮ ýالعم      Ǌل Ơتسم Ǚ في وضعية 

Űƺيش Ǉأ ،ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ý ǊنƎف Ǐلƍ Ƌبرام يلجƍ قودƵ ýمƵ ƖŇالمد ƖدŇةمحدǌلمواجƳاألوضا ǉذǋ  . 

منƔƮ العمǇƍ ý كاƍ    ǇلǏ   الدائم للعمý بالنƲر ƍلǏ نشاƮ ƱاحƔ العمǙ ý           الƱابƴ يعرفو
 .)97(1998 أفريƯ07 ý الƽرنسية في قرارǋا الƮادر في ǋذا ما ذكرتǊ محكمة النقو Ǚ، أو ادائم

Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ مǌما     أǇ   الƽرنسي قانوǇ العمý    مL 122-1 Ǉ ورد في المادƖ     كما
Ǉيك           ǉرƛأو أ ǊƵموضو ƾيتعل Ǉأ Ǉيمك Ǚ Ǌسبب Ʊسسة   بالنشاƌو . العادي والدائم للم  ƴذا المنǋ
 فيجƔ أǇ يكوǇ النشاƹ Ʊير      .يجمƴ الƽƮتيǇ معا   أǇ   المدƖŇ أي Ǚ يمكǇ لعقد العمý محدŇد        ،Ƶام

 Ǉأ Ǉير دائم، ويمكƹادي وƵǇادييكوƵ ير دائماƹ Ǌلكن ýالعم ƔاحƮ Ʊبنشا ƾأي يتعل . 

 التي تجعý مǇ اللجوƍ ƇلǏ تحديد       11-90 مǇ قانوǋ 11    Ǉذǉ الحالة مǇ المادƖ      استƭǚƤ يمكǇو
ƖŇذا المدǋ ǏلƵ Ňƭſيا حبذا لو ن Ǉلك ،Ƈناƛاست ýقد العمƵ Ǉراحة في قانوƮ مبدأýائري  العمƨالج. 

                                                 
، يتضمǇ الحƽاƵ ƲلǏ الشýƺ وحماية األجراƇ الذيǇ قد         1994 ماي 26، مƌرƢ في    09-94 مرسوم تشريعي رقم     - 96

 .1994، الƮادرƖ في ƍ 34رادية، جريدƖ رسمية Ƶدد ǙيƽقدوǇ منƵ ƔƮملǌم بƽƮة 

97 -ǁر في ذلƲان : 
 JAVILLIER Jean-Claude, Droit du travail, LGDJ, Paris, 1999, P. 277, note n° 191. 
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 ممارسة  ŇǇƍ : النشاطاƖ الƢطيرǏƺ  Ɣ   إبراǃ عقد عمü محدņد المدƔņ      منƲ -الحالة الƙانية 
يجƔ لذا   .ƍلǏ رقابة Ʊبية مستمرƖ   يحتاƜ   فيǌا   العامý تجعýبعƯ النشاƱاƘ الƱƤيرƖ بƱبيعتǌا     

        ǉذǋ ƾكافية وف Ƙضمانا ýللعام Ơتمن ǇروفأƲة الƮاƤا  التي ي   الǌفي ýو .عم    ýقد العمƵ Ǉا كاŇلم
        ýالكافية للعام Ƙيوفر الضمانا Ǚ ƖŇد المدŇفيمحد    Ʊالنشا Ǉم Ƴذا النوǋ ،    رنسيƽال Ƴالمشر ƴمن 

   ýالعم ƔاحƮ  Ǉقد      مƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجوýرية       العمƮفي قائمة ح ƖدŇالمحد ƘاƱفي النشا 
 ýير العمƨا وǋدŇيم، يحدƲالتن ƾريƱ ǇƵƴحةمǚƽير الƨ98( و(. 

Ǉة                لكƮƤر Ơيمن Ǉعة أƱمقا ýفي ك ýلمدير العم Ǉيمك ƔاحƮل   ŅƇناƛاست ýالعم  

 .)100( التدابير الƨǚمة للوقاية واألمýǇ بعد التƋكد مǇ أƤذ كذلǁو ،)99( مدƵ ƖŇقد العمýلتحديد

تدƵو ƍلǏ استقرار   التي   و للعماý المنƴ في نƲرنا مǇ أǋم الضماناƘ التي تمنǋ          Ơذاويعتبر  
 ýالعم ƘقاǚƵ .ي  ينبوƺ        ƴذا المنǋ ýƛم Ɯدراƍ ائريƨالج Ƴالمشر ǏلƵفي     ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد 

    ،ƖيرƱƤال ƘاƱتحديد         وفي النشا Ǉدم مƤالمست ƴيمن ƭن ƜدراƎب ǁذلƖŇمد     ǁفي تل ýقد العمƵ 
 بالرƹم مǇ   ،)101(1997 جويلية 09النشاƱاƘ المحددƖ في القرار الوƨاري المشترǁ المƌرƢ في         

 .ام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ الشروƱ القانونية Ǘبرتوفر

ذǉ الحالة قانوƵ   Ǐǋ   Ǉل نǏƺ : ƭ القانوǅ الفرنسǏ    مهلة اǗنتưار  احتراǃ -الحالة الƙالƙة 
    Ɣرنسي بموجƽال ýالعم  ƖالمادL 122-3-11  وتعني أن ،Ǌ      قدƵ ايةǌبعد ن   ýمƵ  دŇمحدƖŇالمد 

 بعد مرور ƛلث المدƖŇ      يحƾ لƮاحƔ العمƍ ýبرام Ƶقد جديد Ǚ       ƃǙƍ ،)102( كý المدƖŇ القانونية   واستنƽاذ

                                                 
98  -ǁر في ذلƲان :    

Arrêt du 8 octobre 1990, fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel 
aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de 
travail temporaire, Journal officiel de la république française n° 260, du 9 novembre    
1990. modifié par l’arrêt du 12 mai 1998, Journal officiel de la république française n° 
118, du 23 mai 1998. www.legifrance.gouv.fr  

99  - Ɩالماد L 122-3 Ǉرنسيمƽال ýالعم Ǉقانو . 

 .97، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري-  100

 معرŇضيǇ فيǌا  العمŇاý يكوǇ التي األشƺاý قائمة يحدŇد،  1997 جويلية   09 قرار وƨاري مشترǁ مƌرƢ في       -  101
ƖŇار بشدƱƤنية، ألǌم Ɩدد رسمية جريدƵ 75، ƖادرƮ ة ،1997 فيƮاƤ ،ƾحǚالم ýاني األوƛالث، الƛالملحقة وال 
Ɩالرابعة بالماد Ǌمن. 

102  - Ɩفي الماد ƖŇالمد ǉذǋ تحديد ƾرƱ ر فيƲان L 122-1-2 المعدلة Ǉقانو Ɣفي 1246-2001 بموج Ƣرƌ21، م 
 .2001 ديسمبر 26 للجمǌورية الƽرنسية ƮادرƖ في رسمية، جريدƖ 2001ديسمبر 

 www.legifrance.gouv.fr  
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    ƴجمالية للعقد مǗاƔد العقد،       حساŇتجد Ǉƍ التجديد Ɩو فتر        ƴأو م Ǌسƽن ýالعام ƴد العقد مŇجد ŅƇسوا
 ýامƵ،رƤƈ روƤƈ ƔƮمن ǏلƵ أو ƔƮس المنƽن ǏلƵ Ǉكا Ƈسوا. 

 في تحديد مدƵ ƖŇقد     العمý مǇ تعسف ƮاحƔ     ا حقيقي ا وضمان ا ǋذǉ المǌلة حاجƨ   تمýƛو
 ƵلǏ نƽس   Ƶاملةفي حاجة ƍلǏ يد       ƍذا كاƮ     ǇاحƔ العمý  ما ƵلǏ  المنƴ    بǌذا Ǌالعمý، ألن 
  ƔƮالمنƃǙƍ           ƍ أما ،ƔƮالمن ǁفي ذل ýالعام Ƙبيƛت Ǐلƍ Ƌيلج Ǉذا أ   Ǉكا ƔƮرضيا   المنƵ ǚفع 
 السبƔ الذي تم بǊ تحديد مدƖŇ العقد، أما         بƨواý   بنǌاية مدƖŇ العقد سيƨوǋ ýذا النشاƱ      فƎنǊومƌقتا،  

ƍدور   ذا Ʊالنشا Ǉالحالة  ف ،يا كا ǉذǋ يƽ Ǉلة التي قلنا           يتعيǌالم ǉذǋ يحترم Ǉأ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ 
ƍاǌنǊتŇمد Ƙالعقد الذي انقض ƖŇلث مدƛ ýاألق ǏلƵ 103( تساوي(. 

א  א

א א אמ  א

               ƍ ǉواتجا ǊرفيƱ تراضي Ɩد المدŇمحد ýقد العمƵ في Ʊالعقود، يشتر ýما كما في كǌرادت
رƹم أŇǇ شروƱ العقد تحدد ƵادƖ مǇ قبƮ ýاحƔ العمý، فǋ ǇƎذا Ǚ             والمشتركة ƍلƍ Ǐبرام العقد،     

ينقƭ مǇ أǋمية تراضي الƱرفيǇ، ألǇ للعامý سلƱة قŽبوý كĊý شروƱ العقد أو رفضǌا جملة                
Ɩللعقد مح             . )104(واحد Ǉيكو Ǉبرام العقد، وأǗ Ǉليǋƈ ǇرفاƱال Ǉيكو Ǉأ Ɣيج ǁذل ǏلƵ ƖوǚƵو ý

Ƴمشرو Ɣوسب. 

وفوƾ ذلǁ كلǊ يعتبر شرƱ الكتابة ǋو Ƶماد قيام Ƶقد العمý محدŇد المدƍ ،ƖŇذ بتƤلف الكتابة                 
       ƖدŇير محدƹ ƖŇيعتبر العقد مبرما لمد) ýاألو Ƴرƽا       ). الǌيحتوي Ǉأ Ɣيج ǎرƤأ Ƙبيانا ǁناǋ Ǉلك

ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ) انيƛال Ƴرƽال.( 

 אא

 אאא

 المشرƳ  وجƔ أ ، حماية العامý  وƵǙتباراƘ ، الƱبيعة المƌقتة لعقد العمý محدŇد المدƖŇ      بحكم
 ƤاƮة مƱ Ǉرف ƮاحƔ العمý ألƵ ǇليǊ يقƴ         ،بالكتابة ƃǙƍ   المكتوǙƔ يƛبƘ العقد    و،  كتابة العقد 

      ýا العامŇتحرير العقد، أم ƇƔƵفǊب      لƛǗا ýوسائ ýبك ƘباƛǗالحرية في ا   Ƙلحة    اƮم Ǌل Ƙكان Ǉƍ

                                                 
103  -ǁر في ذلƲان   :POULAIN GUY, Op.cit, P. 44. 

104  - ،Ƙالحلبي الحقوقية، بيرو Ƙبناني، منشوراƃالل ýالعم Ǉقانو ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ2003  حس ƭ ،136. 
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        ،ƖŇمحدد المد ýمƵ ا بعقدƱمرتب ýƲي Ǉة في أƵي الذي       مشروƵجتماǙام العام اƲد النƵبقا لقواƱ
ǉوحد ýلحماية العام ǉدƵقوا Ƙوضع. 

ŷǗوƈ - تحديد ǅيكو ǅƈ يجب üعقد العم Ɣņبالكتابة مد: 
                 Ǚ قد شكليƵ Ɩد المدŇمحد ýقد العمƵ ŇǇƎف ،ǇرفيƱتوفر تراضي ال Ɩم ضرورƹر 

 مǇ  11/1، وǋذا بسبƔ أǇ الكتابة ǋنا ركǇ في تكويǇ العقد حسƔ نƭ المادƖ                )105(رضائي
  Ǉما يلي     11-90قانو ǏلƵ ƭير       «:  التي تنƹ Ɩميعتبر العقد مبرما لمد  ƖحدودǙƍ ذاƍ   ǏلƵ ƭن 
 مدتǊ  تكǇ مǌما  يكوǇ مكتوبا   العمý محدŇد المدǙ ƖŇبد أƵ     Ǉقدوبالتالي فǇƎ    .» كتابة لǁذƹير  

  ،Ǌتضيف ما يلي         وسبب Ɩس المادƽن Ǉانية مƛال Ɩقرƽال Ǉة وأƮاƤ :» فيو     ýمƵ قدƵ حالة انعدام 
Ɣقة     ، مكتوǚƵ Ǉتكو Ǉأ Ưترƽيýالعم    Ɩير محدودƹ Ɩفي     فعقد .»  قائمة لمد ƖŇد المدŇمحد ýالعم 
ƴجمي    Ǚ ýاألحوا Ǉيمك     ƃǙƍ يوجد Ǉالكتابي،     أ ýفي الشك      Ƴالمشر Ǌالذي سلك ǉتجاǙس اƽو نǋو

 .)L 122-3-1)106موجƔ الƽقرƖ األولǏ مǇ المادƖ الƽرنسي ب

فالمشرƳ الجƨائري اƵتبر   . )ŇǇƍ)107 الكتابة ليسƘ شرƱا لƛǘباƘ كما فعý المشرƳ المƮري        
                  ĆƖدŇير محدƹ ĆƖŇقدا مبرما لمدƵ الكتابي ýفي الشك Ʒرƽلم ي Ǉƍ ƖدŇمحد ƖŇالمبرم لمد ýقد العمƵ .

د، وفي حالة تƤلǌƽا يتحوƵ ýقد العمý المبرم         فالكتابة في القانوǇ الجƨائري شرǙ Ʊنعقاد العق       
 .لمدƖŇ محدŇدƍ ƖلƵ Ǐقد Ƶمý مبرم لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، أي أǇ العقد األوý يعتبر في حكم العدم

ǇƋ يƌدي واجبƵ ǊلǏ أكمý      الذي يلتƨم ب    العقد التƨام يقƵ ƴلƵ ǏاتƮ ƾاحƔ العمý       كتابةو
     Ŋيكي Ǚ Ǉأراد أ Ǉƍ Ǌي     وجƹ ƖŇأبرم لمد ǊنƋر  ف العقد بƖدŇمحد    ýحماية العام ƘتباراƵǙ ǁالذي   وذل 

 Ǌتعسف        توفر ل Ǉم Ǌالكتابة ضمانة أساسية تحمي ƔاحƮ   ýند العمƵ    ƖŇد المدŇبرام العقد محدƍ )108( ،
 . في العقدǇودŇت شكليةألǇ كý شروƱ العقد موضوƵية كانƘ أم 

                                                 
105 -ǁر في ذلƲائري:  انƨالج ýالعم Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣالم...ذي ، ƭ ،ƾالساب ƴ101رجÝ 

MAZEAUD Antoine, Droit du travail, MONTCHRESTIEN, Paris, 1998, P. 276 ; 
BARTHELEMY & JOURDAN Dominique, « Le formalisme du contrat à durée 
déterminée et le risque de requalification », Juris Classeur Périodique - La semaine 
juridique - entreprise et affaires, N° 25, du 22 juin 2000, P. 978 ; GASSER Jean-Michel, 
«Forme et contrat de travail », www.juripole.u-nancy.fr/Colloques/embauche/Gasser.html 

، يتضمǇ تعديý قانوǇ العمý الƽرنسي، جريدƖ رسمية        2001 ديسمبر 21، مƌرƢ في    1246-2001 قانوǇ رقم    - 106
  fr.gouv.legifrance.www. 2001 ديسمبر 26للجمǌورية الƽرنسية ƮادرƖ في 

107 -   Ɩرقم     32 الماد Ǉقانو Ǉ12-2003 م        Ǌليƍ ƖشارǗا ƾري الجديد، السابƮالم ýالعم Ǉقانو Ǉيتضم ، .  ƭوالتي تن
Ǌأن ǏلƵ :»قد الƵ بتحرير ýالعم ƔاحƮ مƨث نسخ يلتǚƛ Ǉة العربية مƺƃكتابة بالل ýعم...«. 

108 -ǁر في ذلƲائري:  انƨالج ýالعم Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣذي... ƭ ،ƾالساب ƴ101، المرجÝ 
CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Répertoire de droit du travail, Dalloz, V°« Contrat de 
travail à durée déterminée », Edition 2002, P. 29. 
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ńانيƙا - ƖباƙإƔņد المدņمحد üعقد العم : 
عمý محدŇد المدƖŇ، نرǎ ضرورƖ التƱرƾ أوƍ ǙلǏ         قبý الحديث ǇƵ كيƽية ƛƍباƵ Ƙقد ال       

      Ɩفي الماد Ɩ11القرينة القانونية الوارد    Ǉقانو Ǉ11-90 م        ýقد العمƵ Ƙباƛƍ ƾرƱ ýم نتناوƛ ،
ƖŇد المدŇمحد. 

1 –          Ɣالماد Ǐƺ Ɣ11 طبيعة القرينة القانونية الوارد    ǅانوƽ ǅكرس  لقد: 11-90 م 
    Ɩفي الماد Ƴ11المشر    Ǉقانو Ǉتبار   قرينة 11-90 مƵا    Ǉالكتابة في العقد أ Ɣياƹ العقد    ƖŇأبرم لمد 

 Ɩير محدودƹ.    ýǋ ƟروƱالم ýاƌالس Ǉتعتبر  لك  ǉذǋ  ةƱا    ، القرينة بسيǌكسƵ Ƙباƛƍ Ǉوبالتالي يمك ، 
 Ƶكسǌاǋ Þي قرينة قاƱعة Ǚ يمكƛƍ Ǉباýǋ  Ƙأم

م قاƱعة   بكý وسائý اƛǗباƘ، أ    دحضǌا بالتالي   يمكǇفǋذǉ القرينة بسيƱة    ما ƍذا كانƘ     ولمعرفة
 الذي كاǇ   )109(1990 سنة في   Ǌ تعديل بý ق  الƽرنسي  العمý قانوǚǇ يمكƛƍ ǇباƵ Ƙكسǌا، نعود ƍلǏ       ف

جعý  بعد ذلǁ    لكǇ .)110( الكتابة قرينة بسيƱة ƵلǏ أƵ Ǉقد العمý أبرم لمدƹ ƖŇير محدŇدƹ           ƖياƔيعتبر  
 ƹير محدŇدƖ، حتǏ    لمدƹ ƖŇياƔ الكتابة في Ƶقد العمý قرينة قاƱعة ƵلǏ أǇ العقد أبرم             القانوǇ الƽرنسي 

     ýالعام Ǉأ ýالعم ƔاحƮ Ƙبƛلو أ Ǉمع      كا Ʊمرتب Ǌيعلم مسبقا أن Ǌ بعقد  ýمƵ       Ǉأ Ƙبƛأو أ ،ƖŇد المدŇمحد 
 .، وقد كاǇ ذلƵǙ ǁتباراƘ حماية العامý)111(العمýالقانوǇ يسمƠ لǊ بتحديد مدƵ ƖŇقد 

        Ɩالماد Ƙائري فقد كانƨالج Ǉ05أما في القانو    Ǉقانو Ǉل  06-82 مƵ ƭفي حالة     تن Ǌأن Ǐ
          ƘباƛǗا ýوسائ ýبك Ǉتكو ýقة العمǚƵ Ƙباƛƍ ǇƎف Ɣالعقد المكتو Ɣياƹ .    Ǉة يمكƱي قرينة بسيǋو

                                                 
109  - Ǉفي    613-90  رقم  قانو Ƣرƌالرسمية        ي،  1990 جويلية 12، م Ɩادر في الجريدƮ ،رنسيƽال ýالعم Ǉقانو ýعد

  .1990 جويلية 14 في الƽرنسيةللجمǌورية 

: الوسائý بكý    أمريƮ ǇاحƔ العمý أǇ يƛبƘ   ل،  1990 قبý تعديý قانوǇ العمý الƽرنسي في         حاƹ ýياƔ الكتابة   في       
 المكتوƔ يعود ƍلǏ تǌاوǇ األƱراف في       العقدالمدƖŇ أحترم فيǊ كý الشروƱ القانونية، وأƹ ǇياƔ          أǇ العقد محدŇد    

 ǏلƵ تكييف العقد Ǉيمك Ǚ بالتالي ،ǊكتابتǊأنǁر في ذلƲان ،ƖدŇير محدƹ ƖŇيعتبر مبرما لمد : 
POULAIN Guy, « La présomption de l. 122-3-1 du code de travail relative aux contrat à 
durée déterminée irréguliers », Revue Droit social, N° 05, 1989, 363. 

110  -     Ǉة في الميداƮاƤ حيǚƽالكتابي،             حيث ال ýفي الشك Ǌƹفراƍ Ǉدو ،ƖŇد المدŇقد محدƵ Ǉراف يبرموƱاأل Ǉكا Ǚو 
ƖŇد المدŇير محدƹ قدƵ Ǐلƍ Ǌتحول ǏلƵ ǁدي ذلƌي .ǁر في ذلƲان: 

SAINT-JEVIN Pierre, « Premier inventaire des difficultés d’interprétation et 
d’application de la loi relative au contrat de travail à durée déterminée », Revue Droit 
social, N° 9 – 10, 1980, P. 26. 

111  -ǁر في ذلƲان : 
PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Droit de travail, 21eme 
édition, Dalloz, Paris, 2002, P. 376. 
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فƽي حالة ƹياƵ Ɣقد Ƶمý مكتوƔ يمكƛƍ ǇباƘ أǇ العقد محدŇد المدƖŇ بكý وسائƛƍ .               ýباƵ Ƙكسǌا 
يلة أƤرǎ في   ، وƱبعا فƎنǊ في حالة وجود Ƶقد Ƶمý مكتوǙ ،Ɣ مجاý لوس           )112(اƛǗباƘ القانونية 

 .اƛǗباƹ Ƙير الكتابة

Ƴوبالرجو    Ɩالماد Ǐلƍ 11    Ǉقانو Ǉا، نجد 11-90 مǋ        ƖŇيعتبر العقد مبرما لمد Ǉأ ǏلƵ ƭتن 
 ƖدŇير محدƹ،   ſذا نƍ ƃǙƍ Ŋƭ     ǁير ذلƹ ǏلƵ ،ونجد كتابة   Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽا الǌسƽن  Ǌأن ǏلƵ ƭتن 

معنǏ  . العمý قائمة لمدƹ ƖŇير محدودƖ      تكوǚƵ Ǉقة  أǇ يفترƭ مكتوƵ   ،Ɣمýفي حالة انعدام Ƶقد     
   Ǉأ ǁقدذلƵ            ،مكتوبا ƃǙƍ ýاألحوا ƾلƱفي م Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك Ǚ ƖŇد المدŇمحد ýي  العمǋ القرينة ǉذǋو 

 .)114( Ǚ يمكƛƍ ǇباƵ Ƙكسǌا)113(قرينة قاƱعة

 مبرما في الواقƴ     العقد  القرينة القاƱعة Ǚ يمكƛƍ ǇباƵ Ƙكسǌا، حتǏ ولو كاǇ          أŇǇقد رأينا   
ƖŇلمد ƖدŇوي،محدƽالعقد ش Ǉيعني للقاضي شيئا ما دام أ Ǚ ذاǌ115( ف(. 

       Ɩفي الماد Ɩالقرينة الوارد ŇǇ11وبما أ    Ǉقانو Ǉا،      11-90 مǌكسƵ Ƙباƛƍ Ǉيمك Ǚ عةƱقا 
.  ليسƘ وسيلة فقƱ لƛǘباƘ، بǋ ýي تدýƤ في تكويǇ العقد           Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   فالكتابة في   

      Ƶ وجود Ǉأركا Ǉم Ǉرك Ǉذƍ فالكتابة           ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉƍ قلنا ǁلذل ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العم
 .)Ƶ)116قد شكلي

2 –      Ɣņد المدņمحد üعقد العم Ɩباƙإ üƏوسا  :   Ǉف قانوǚƤ06-82ب     Ǉقانو Ǉ11-90 رأينا أ 
 Ɩعة في المادƱ11كرس قرينة قانونية قاÞ Ɩالماد ǉذǋ سيرƽت Ǉكيف يمك Ǉلك ، 

                                                 
، المجلة القضائية، قسم المستنداƘ والنشر بالمحكمة العليا،        "سرياǚƵ Ǉقة العمý ونشƋتǌا ونǌايتǌا    "  شرفي محمد،     -  112

 .1997ƭ   ، 49مناƵƨاƘ العمý واألمراƯ المǌنية، الجƇƨ الƛاني، : الجƨائر، العدد الƤاƭ بالƺرفة اǙجتماƵية

 .46، المرجƴ السابƭ ،ƾ "سرياǚƵ Ǉقة العمý ونشƋتǌا ونǌايتǌا" شرفي محمد، -  113

114  -             Ɩفي الماد Ɩالقرينة الوارد Ǉأ ƋƱƤ الذي يعتبر Ưكس البعƵ ǏلƵ 11    Ǉقانو Ǉ11-90 م    Ǉة وبالتالي يمكƱبسي 
                ƾرƱ ýبك Ɩبيعة العقد المحددƱ Ƙباƛƍ Ɣمكتو ƖŇد المدŇمحد  ýمƵ قدƵ Ɣياƹ ناي راضية،    في حالةƹ رƲان ،ƘباƛǗا

        ƴفي التشري ýقد العمƵ Ƙباƛƍ،ائريƨائر،             الجƨجامعة الج ،ƾكلية الحقو ،Ǉماجستير في القانو Ɩمذكر       
2001/2002، ƭ 20. 

 جويلية  10، الƮادر في    534. 44 -00 الƽرنسية  رقم     النقƯ كذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة       انƲر - 115
 www.lexinter.net/JPTXT/cdd_verbal.htm  : المدƖŇ الشƽويدŇدمح، بشǇƋ العقد 2002

 الذي كاǇ يعتبر الكتابة في Ƶقد العمý محدŇد         Ƶ 1990كس الƽقǊ الƽرنسي قبý تعديý قانوǇ العمý الƽرنسي في            - 116
 :ركاǇ العقد، انƲر في ذلǁالمدƖŇ وسيلة لƛǘباƘ وليس ركنا مǇ أ

POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 121. 



 36 

مدƖŇ بعƯ النقاƱ الǌامة التي يجƔ التƱرƍ ƾليǌا،         تƛير مسƋلة ƛƍباƵ Ƙقد العمý محدŇد ال       
فيجƔ التمييƨ بيƛƍ ǇباƘ وجود ǚƵقة العمý، وƛƍباƱ Ƙبيعة Ƶقد العمǇƍ ý كاǇ محدŇد المدƖŇ أو                 

ƖŇد المدŇير محدƹ. 

  ƈ-      üة العمƽǘوجود ع Ɩباƙإ ƫƢيما يƺ :         Ǌمع Ʊمرتب ýالعام Ǉأ ýالعم ƔاحƮ فقد ينكر 
 ýمƵ قةǚالعا  . بع ǏلƵ Ćوحينئذ      ƘباƛǗا ƾرƱ ýبك ǁذل Ƙبƛي Ǉأ ýم .     ýالعام Ǉبي ƨتميي Ǚ ناǋو

وƮاحƔ العمý، فكǋǚما يتمتعاǇ بحرية ƛƍباƘ وجود ǚƵقة العمý، رƹم أƮ ǇاحƔ العمý دوما              
ýالعام ƴم ýمƵ قةǚƵ وجود Ƙبƛي Ǚ Ǉأ ǊلحتƮتقتضي م. 

              ،Ƙباƛǘل Ƙية بالمحكمة العليا أية وسيلة كانƵجتماǙرفة اƺال Ƙوقد قبل  Ƙقسيما Ƈسوا
واƵتبرƘ المحكمة  . )117(األجور أو الرسائý الموجǌة مƮ ǇاحƔ العمý للعامý أو شǌادƖ الشǌود          

ýقة العمǚƵ قيام ƘباƛǗ Ćكاف ýسسة دليƌالنقابي للم Ƴرƽفي ال ƱراƤنǙاقة اƱب Ǉ118(العليا أ(. 

البحث  فبعد ƛƍباƘ وجود ǚƵقة العمý يجƔ اƺ :     ǇǓيما يƫƢ إƙباƖ طبيعة عقد العمü      –ب  
         Ɩالماد Ǐلƍ نا نعودǋو ،ýقد العمƵ بيعةƱ ǇƵ11    Ǉقانو Ǉ11-90 م      ýفي حا ǊنƋالتي تقضي ب 

            Ɩير محدودƹ ƖŇقائمة لمد ýقة العمǚƵ Ǉأ Ưترƽي Ɣمكتو ýمƵ قدƵ Ɣياƹ .   Ɩضرور ǎنا نرǋو
  Ǉحالتي Ǉبي ƨالتميي :            ýالعام Ƙباƛƍ وحالة ýالمحدد لعقد العم ƴابƱال ýالعم ƔاحƮ Ƙباƛƍ حالة

 .بƴ المحدد لعقد العمýالƱا

 Ǎد       -الحالة األولņالمحد Ʋالطاب üصاحب العم Ɩباƙإ  üلعقد العم :     Ɩالماد ƭن Ǉم مǌƽ11ي 
   Ǉقانو Ǉ11-90م               ƃǙƍ Ǉتكو Ǚ ýالعم ƔاحƮ ةǌج Ǉم ýلعقد العم ƖدŇبيعة المحدƱال Ƙباƛƍ ŇǇأ 

قاƱعة Ǚ يمكƛƍ ǇباƘ    بعقد Ƶمý مكتوƔ، ألŇǇ القرينة المذكورƖ في ǋذǉ المادǋ Ɩي قرينة قانونية             
وفي القانوǇ الجƨائري تقتضي مƮلحة ƮاحƔ العمý دائما أǇ يƛبƘ أنǊ مرتبƱ مƵ)119( .             ƴكسǌا

العامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، حتǙ Ǐ يدفƴ لǊ أي تعويƯ حيǇ تسريحƵ ،Ǌكس القانوǇ الƽرنسي                
ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقة العمǚƵ Ǉفي كو ýلحة العامƮم Ǉتكم Ǉأ Ǉيمك Ǌ120(الذي في(. 

                                                 
، المجلة القضائية، قسم المستنداƘ والنشر بالمحكمة العليا،         "ǚƵقة العمý في التشريƴ الجديد     " ذيƵ Ɣبد السǚم،      - 117

 .ƭ ،29 1997لعمý واألمراƯ المǌنية، الجƇƨ الƛاني مناƵƨاƘ ا: الجƨائر، العدد الƤاƭ بالƺرفة اǙجتماƵية
، المجلة الجƨائرية للعمý،    1996 جواǇ   04، مƌرƢ في    135443 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم        - 118

ƭاƤ ددƵ : العدد ،ýردية للعمƽال ƘاƵاƨ1998، 22الن ƭ ،93. 
 .49، المرجƴ السابƭ ،ƾ "سرياǚƵ Ǉقة العمý ونشƋتǌا ونǌايتǌا" شرفي محمد، - 119
120 -   Ǉاألحيا Ưفي بع  Ǉل  تكو              ýƮيتح Ǌرنسي ألنƽال Ǉة في القانوƮاƤ ،ƖŇد المدŇالعقد محد Ǉيكو Ǉلحة في أƮم ýلعام

  ǏلƵƯب        تعوي Ɩالمقدر ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ايةǌن ù 10 % Ǉقد         مƵ ƖŇمد ýǚƤ اǋاألجور التي تلقا Ƴمجمو 
     Ǉي أكبر مǋو ،ýالعمƯالذي ي  التعوي           Ýيƽالتعس Ơادية أو التسريƮاقت Ɣألسبا Ơفي حالة التسري ǉر  تلقاƲانƖالماد 

L 122-3-4رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
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 محدŇد المدƖŇ في القانوǇ الجƨائري       العمƵ  ýقد أǇمǇ   121 ما يرǎ البعƯ   وذلƵ ǁلǚƤ Ǐف  
    ýبك Ǌباتƛƍ ǇيمكƾرƱ   ƘباƛǗا Ǉالكتابة  حي Ɣياƹ )122(     Ɩالماد Ǐلƍ ستنادǙ09 با    Ǉقانو Ǉ11-90 م 

     Ǉأ ǏلƵ ƭرافألالتي تنƱ           ýقد العمƵ ýشك ǏلƵ ƾاƽتǙالحرية في ا ýقد العمƵ . ǎنر  Ǉأ 
 أمŇا الشروƱ   ،الحرية التعاقدية في Ƶƍماý شروƱ العقد اǗضافية        ǋو   النƭ المقƮود بǌذا 

أمور Ǚ يمكǇ لƱǖراف اǙتƽاƾ     فǌي   ، محدŇد المدƖŇ كالكتابة وبياǇ سببǊ     العمýالضرورية لعقد   
ǏلƵ     امƲن ýا تشكǌا ألنǌƽالƤام ا ما يƵ ي اƵا اجتما         ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ رافƱأ ǏلƵ ƴالتي يق

 ǉدƵأضف .احترام قوا    ǁذل Ǐلƍ   Ǉأ  ƟالسماƘباƛƎفي         ب ƘباƛǗا ƾرƱ ýبك ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ 
        ƭن Ɵالف روƤالكتابة ي Ɣياƹ ýحاƖا،     11/2 المادǌمضمون Ǉا مǌƹرƽوي    ǇƋي تقتضي بǋو

  . لمدƹ ƖŇير محدŇدƖأبرمأنǊ معǊ مكتوƔ يƽترƵ Ưمƹ ýياƵ Ɣقد 

 جاƇ  )123( بالمحكمة العليا  تماƵيةاǙج ƍلǏ قرار ƹير منشور Ʈدر ǇƵ الƺرفة         أولئǁ ويستند
 :فيǊ ما يƋتي

 »...-                 Ɩالماد ǏلƵ Ǌب Ǐسيس ما قضƋت Ǌفي ǇعوƱالحكم الم ǏلƵ Ɣيعي ǇƵاƱال Ǉحيث أ  
10    Ǉالقانو Ǉد            11-90 مŇالعقد محد Ǉندما يكوƵ ýالوسائ ƴبجمي ýقة العمǚƵ ƘباƛƎب Ơالتي تسم 

Ʊمتق ƴابƱ Ƙدورية ذا ýاƺأش Ƈجراƍ أو ýاألق ǏلƵ ƖŇالمدǁكس ذلƵ ýوالحا ƴ. 

 ƵلǏ  العمý أǇ الحكم المƱعوǇ فيƱ Ǌبƾ القانوǇ تƱبيقا Ʈحيحا لما أسس ƛƍباǚƵ Ƙقة              حيث -
  Ɩ10الماد    Ǉقانو Ǉفي    11-90 م Ƣرƌقد       21/04/1990 المƵ ƘباƛƎب Ơالتي تسم ýالعم  ƴبجمي 

 .»  كذلƹ ǁير مƌسسالوجǊالوسائý دوǇ تحديد Ʊبيعة العǚقة التي تربƱ الƱرفيǇ، لذا فǋ ǇƎذا 

 أƤرƮ ǎدرǇƵ Ƙ    قراراƵ Ƙلƍ   Ǐذ ما اƱلعنا   ƤاƮة   ،)124( القرار شاذا  ǋذانحǇ نعتبر   و
        Ɩفي الماد Ɩ11المحكمة العليا تعتبر القرينة الوارد   Ǉم Ǉالعقد      11-90 قانو Ǉأ ǏلƵ عةƱقرينة قا 

   ƖدŇير محدƹ ƖŇقد         أي   .أبرم لمدƵ يعني انعدام ýقد العمƵ انعدام الكتابة في Ǉأ ýد  العمŇمحد  ƖŇالمد . 
 الوجǊ الƛاني المƤƋوذ مǇ مƤالƽة أو الƋƱƤ        وǇƵ ،)125(1998 أفريý   14 قرارǋا المƌرƢ في     فƽي

                                                 
 . ƭ19 – 20 المرجƴ السابƾ،  راضية، ƹناي - 121
 تضيف أنǊ في حالة ما ƍذا وجد Ƶقد Ƶمý مكتوƔ فƎنǙ Ǌ يمكƛƍ ǇباƘ أنǊ محدŇد المدǙƍ ƖŇ بالكتابة Ƶمǚ بالقواƵد                       - 122

 . ƭ19 – 20 المرجƴ نƽسǊ، العامة التي Ǚ تقبƛƍ ýباƵ Ƙكس الكتابة بالكتابة، انƲر 

 .ƭ94 في ، ملحƾ المرجƴ السابƹ ƾناي راضية، ذكرتǊ ،1996 جويلية 02 مƌرƢ في 13984 القرار رقم - 123

124 - Ɩالماد Ǉأ Ǐلƍ ضافةǗذا باǋ 01م Ǉدر مƮكم Ƈالقضا ǏلƵ ƭتن Ǚ ائريƨالمدني الج Ǉالقانونية التقني ƖدƵادر القاƮ. 

، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        156918 رقم الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا      قرار - 125
 ƭ ،ƾالساب ƴ103 -102المرج. 
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  Ǉالقانو ƾبيƱفي ت: Ƙير        نقضƹ العقد Ǉتبر أƵما بعد العقد     محدد الحكم الذي ا Ǐلƍ امتد Ǌألن Ɩالمد 
لǏ ما بعد التاريخ     الذي يتضمǇ فترƖ تمديدƍ ǉ     للعقد ااألƮلي المبرم لمدƖŇ محدŇدƖ، لكǋ Ǉناǁ ملحق      

 Ɩد في العقد، بالتالي فترŇالعقدماالمحد ƾا ملحǌد تضمنŇلي المحدƮبعد العقد األ . 

ǁكذل Ƙفي       قض Ƣرƌا المǋ14 في قرار   ý126(1998 أفري(، ǇƵو     Ǉوذ مƤƋالث المƛال Ǌالوج 
Ǉالقانو ƾبيƱفي ت ƋƱƤة أو الƽالƤتيمƋبما ي : 

 الوƛيقة المقدمة مƱ ǇرفǙ Ǌ تكوǇ        ألŇǇ مدƖال حيث لم يستƛƍ ƴƱباƽƮ Ƙة العقد المحدود         -«
 والمديرية  جاية بيǇ البنǁ المركƨي الجƨائري بب      داƤليةƵقدا بيǇ الƱرفيǇ وƍنما ǋي ƍرسالية        

 .العامة بالجƨائر

-      Ɩالماد Ǉ14 حيث أ    Ǉقانو Ǉ11-90 م      Ǉأ ǏلƵ ƭيعتبر تن     Ɩالبرم لمد ýقد العمƵ 
 ƹير محدودƖ ومƛ Ǉم فǇƎ القاضي لمدƖوƵ Ǉقد Ƶمý   محدودǚƤ Ɩفا لما تنƵ ƭليǊ أحكام ǋذا القان       

 .» ... رفضǊويتوجƔاألوý لم يƤالف القانوǇ وأǇ النعي ƹير سديد 

   ƾرمما سبǌƲا   تعتبر التي جليا موقف المحكمة العليا      يǌالكتابة      في قرارات Ǉالعقد المبرم دو 
 .ارنǋو الرأي الƮحيƠ في نǋƲذا  ومحدŇدƖ، يƽترƯ أنǊ أبرم لمدƹ ƖŇير اƵŹقد

  في Ƶديد مǇ قراراتǌا أǇ       تعتبر التي ǋذا السياƾ سارƘ محكمة النقƯ الƽرنسية،         فيو
            ƖدŇير محدƹ ƖŇالعقد أبرم لمد Ǉأ ǏلƵ عةƱالكتابة قرينة قا Ɣياƹ)127(، Ǚلم    وƵ ي بمجردƽتكت 

 .)128(الكتابيالعامý بƋنǊ مرتبƱ بعقد محدŇد المدƖŇ، في حالة ƹياƔ العقد 

Ɩائدƽكتابةل العملية   وال       ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ يǋ        وقاضي ýالعم ƫتƽم Ǉم ýك Ǉتمكي 
         Ʊللشرو ýالعم ƔاحƮ احترام ǎرقابة مد Ǉم Ƴد      القانونية،الموضوŇمحد ýقد العمƵ برامƍ Ǉحي 

 ،ƖŇذالمدƍفي ح ýا ǉذǋ Ǉالكتابة تكو Ɣياƹ مستحيلةالرقابة Ǌشب . 

Ǉذƍ Ưترƽأبرم           ي Ǌأن ýقد العمƵ الكتابة في Ɣياƹ ƖŇير   لمدƹ     Ɩبقا للمادƱ Ɩ11محدود  Ǉم 

                                                 
، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        158393  رقم  الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا      قرار - 126

 .103مرجƴ السابƭ ،ƾ ال

Ý 1996 ماي   21 ، المƌرƢ في  874. 43 -92  رقم    اǗجماƵية، قرار محكمة النقƯ الƽرنسية الƺرفة       انƲر - 127
  :1997 نوفمبر 12في ، المƌرƢ 746. 41 -95 القرار رقم انƲر أيضا

 ORTSCHEIDT Pierre, Code du travail, Dalloz, Décembre 1999. (CD-ROM) 
128 -ƺية  قرار الƵجتماǙادر في محكمةلرفة اƮرنسية الƽال Ư1996 أكتوبر 22 النق:  

Revue de la jurisprudence sociale, N° 12, 1996, n° 1238. 
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  Ǉ11-90قانو     Ɩالماد Ǉم أƹ10، ر    Ǉالقانو Ǉم   Ǌسƽقد   لمنƵ Ǉبي ƨتمي  ýير     العمƹو ƖŇد المدŇمحد 
    ƘباƛǗحيث ا Ǉم ƖŇد المدŇمحد.    Ɩالماد Ǉ11 لك     ƘƇرنا جاƲفي ن      ،ƖŇد المدŇمحد ýة بعقد العمƮاƤ

سǌا ƵلǏ أǇ العقد أبرم لمدƖŇ      فجعلƘ مƹ ǇياƔ الكتابة قرينة قانونية قاƱعة Ǚ يمكƛƍ ǇباƵ Ƙك           
ƖدŇير محدƹ .بالكتابة ƃǙƍ ،ýالعم ƔاحƮ ةǌج Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƙباƛƍ Ǉيمك ǚف. 

               ýقة العمǚƵ وجود ýالعم ƔاحƮ نكارƍ ،دم وجود الكتابةƵ في حالة ،ǚƛورنا مƮفلو ت
              Ňير محدƹ Ɩلمد Źالعقد يعتبر مبرما Ǉبما أ ǊنƎف ،ýالعام Ǉوبي Ǌبين ŹǚƮأ    ýللعام Ǉقانونا، يكو Ɩد

 Ɩبقا للمادƱ ƘباƛǗا ƾرƱ ýقة بكǚالع Ƙباƛƍ10 Ǉقانو Ǉ11-90 م. 

ƍذا كاǇ العامǙ ý يريد اǙرتباƱ       : إƙباƖ العامü الطابƲ المحدņد لعقد العمü      -الحالة الƙانية 
ا مƮ ƴاحƔ العمý بعǚقة Ƶمƹ ýير محدŇدƖ المدƖŇ، وكاǇ العقد الذي أبرمǊ مƮ ƴاحƔ العمƵ ýقد               

محدŇد المدƖŇ، لكƮ ǇاحƔ العمý لم يحرŇر العقد، وجƔ أǇ تمنƠ لǊ الحرية المƱلقة في اƤتيار                  
Ʊبيعة العǚقة التي يريد أǇ يرتبƱ بǌا مƮ ƴاحƔ العمý، فǇƎ كانƘ مƮلحتǊ تقتضي اƵتبار                 
                 Ǌأن ǏلƵ ويكيف العقد ǊلبƱل Ɣالقاضي الذي يستجي Ǉم ǁذل łƔŽلŽƱ ƖدŇير محدƹ ƖŇالعقد مبرما لمد

   ƖدŇير محدƹ ƖŇأيضا، فالقرينة             . أبرم لمد ǁذل Ǌفل ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ƱرتباǙيريد ا Ǉذا كاƍ أما
    Ɩفي الماد Ɩ11الوارد    Ǉقانو Ǉ11-90 م          Ǌفيمكن ýا العامŇأم ،ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ʊفق ƇƔƵ يǋ 

                ƘباƛǗا ýوسائ ýبك Ɣمكتو ýمƵ قدƵ Ɣياƹ ýفي حا ƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ قةǚƵ وجود Ƙبƛي Ǉأ 
         Ɩفي الماد Ɩالقرينة المذكور Ǉ11القانونية، أل     Ǉقانو Ǉام العام      11-90 مƲالن Ǉي مǋ 

           ǉوحد ýلحماية العام ƖرŇام مقرƲذا النǋ دƵقوا ýي، وكƵجتماǙرفة     . اƺال Ƙبǋذا ذǋ Ǐلƍو
 . )129(2002 جويلية 10اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية في قرارǋا المƌرƢ في 

 لمحكمة النقƯ الƽرنسية يناقƯ كý القواƵد القانونية العامة،           في الحقيقة ǋذا اǙتجاǉ   و
      Ǉيǌبوج Ǉتكو Ǉأ Ǉيمك Ǚ فالقرينة القانونية :        Ƙباƛƍ Ǉيمك ǚف ýالعم ƔاحƮ ةǌعة في مواجƱقا

Ƶكسǌا مǇ جǌة، وبسيƱة بالنسبة ƍلǏ العامý فيمكǇ دحضǌا مǇ جǌة أƤرǎ، لكǇ األكيد أǋ Ǉذا                
وǋذǉ اƨǙدواجية يرجعǌا الƽقƍ ǊلǏ مميƨاƘ       . وǇ العمý يدرƜ ضمǇ تƱور قواƵد وأحكام قان      

                                                 
 : جاƇ في ǋذا القرار ما يلي- 129

« … Attendu, cependant que les dispositions par les articles L 122-1 et suivants du code 
de travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se 
prévaloir de leur inobservation ; que si, en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne 
peut écarter la présomption légale instituée par l’article L 122-3-1 du code de travail 
selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié 
peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée… ».   
www.lexinter.net/JPTXT/cdd_verbal.htm 
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        ǊالحƮوم ýي الذي كرس لحماية العامƵجتماǙام العام اƲ130(الن(     Ǉƍ اǌتƽالƤم Ǉوبالتالي يمك ،
ýالعام ƠالƮ ي فيǋ ƖدƵالقا Ƙ131(كان(. 

Ǉلك       ýنقو ǉليس بالعقد الكتابي وحد ƍ    ýقد العمƵ Ǉوǋ    ،ƖŇد المدŇمحد  Ǉذ يمكƍ ير   لƹ ýعقد العم
 العقد محدŇد المدƖŇ يجƔ أǇ      وكý ما في األمر أǇ     الكتابي،أǇ يرد في الشكý     أيضا  حدŇد المدƖŇ   م

 Ǉم ǉيرƹ ǇƵ اǌب ƨيتمي ǎرƤأ Ƙبيانا Ǉالعقوديتضمýالعم ǏلƵ Ɩالوارد . 

א  א

א א א  א

لمدǋ ،ƖŇناǁ بعƯ البياناƘ األƤرǎ التي      باǗضافة ƍلǏ شرƱ الشكلية في Ƶقد العمý محدŇد ا        
يجƔ أǇ تتوفر فيǊ ليكوƮ Ǉحيحا، وبعǋ Ưذǉ البياناƍ Ƙلƨامية تحƱ Ƙائلة الجƨاƇ الذي ǋو                 

 .اƵتبار العقد مبرما لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، وبعضǌا ƛانوية يتƵ ƾƽليǌا األƱراف

 ŷǗوƈ-Ɣņد المدņمحد üعقد العم Ǐƺ لزاميةǕا Ɩالبيانا : 
 أǇ كتابة العقد وتحديد مدŇتǊ وذكر سبƔ         11-90 مǇ قانوǇ    12 و 11تيǇ  يتضƠ مǇ الماد  

        ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ األساسية لقيام Ǉي األركاǋ ،ǉائري     . تحديدƨالج Ƴالمشر Ƙسكو Ǉم مƹوبالر
                         Ɩفي الماد ƭرنسي ينƽال Ǉالقانو ǇƎا ضرورية، فǋنرا ǎرƤأ Ƙذكر بيانا ǏلƵL 122-3-1 

أƤرǎ يجƔ أǇ يحتويǌا العقد، مýƛ اسم ومƘǚǋƌ العامý، وفي حالة               ƵلǏ بياناƍ Ƙلƨامية     
اǙستǚƤف اسم العامý المستƤلف والمنƔƮ الذي كاǇ يشƺلǊ، وتعييǇ المنƔƮ أو العمý الذي               

ǉريقة تحديدƱ العقد، واألجر أو ǏلƵ بقةƱية المƵاقية الجماƽتǙوا ،ýالعام Ǌلƺ132(سيش(. 

1 –    üعقد العم Ɣņكس ما كا  :  ذكر مدƵ          ýالساري قب ýالعم Ǉقانو ýƲ األمر في ǊليƵ Ǉ
       Ǉقانو ŇǇƎادية، فƮقتǙا ƘحاǚƮǗفي ا Ƴ11-90الشرو         ƖŇمد ǏلƵ Ǚو ǏƮأق Ňحد ǏلƵ ƭلم ين 

ƖŇد المدŇمحد ý133(دنيا لعقد العم(ƖŇد المدŇير محدƹ قداƵ ƠبƮا ليǌد فيŇالتي يتجد Ƙلعدد المرا Ǚو ،. 

        ŇǇƎالحالي ف Ǉالقانو ýƲ في ǊنƎف ǊليƵو         ýب ،ƖدŇمنية محدƨ Ɩترƽب Ɩير مقيدƹ ýقد العمƵ ƖŇمد
                 Ɩفي الماد ƖرŇالمقر ƘǙالحا Ǉحالة م ýمة في كƨǚال ƖŇالمد ǇروŇيقر Ǉم الذيǋ رافƱاأل ŇǇƍ12 

                                                 
 :2002 أكتوبر 30 انƲر في التعليƵ ƾلǏ قرار محكمة النقƯ الƽرنسية المƌرƢ في - 130

ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 03, 2003, P. 330. 
 .511، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 131

132 -ǁر في ذلƲان   :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Edition 1988, Op.cit,  P. 18. 

 .113، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 133
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   Ǉقانو Ǉ11-90م              ýماƵاأل ƖŇومد ،Ɣائƺال ýالعام Ƴي رجوǋ ƖادƵ فǚƤستǙا ƖŇمد Ňذ تعدƍ ،
 .ƹ ýير المتجدŇدǋ Ɩي نǌاية ǋذǉ األشƺاýموسم، ومدƖŇ األشƺاالالموسمية ǋي نǌاية 

              ƖŇمة المدƇǚم ǎر في مدƲة تقديرية في النƱسل Ƴوقاضي الموضو ýالعم ƫتƽم Ǉم Ċýولك
    ǉتحديد Ɣسب ƴللعقد م ƖرŇية       . )134(المقرƵجتماǙرفة اƺال ǇƵ Ƙقرارا ƖŇدƵ ƘدرƮ ǇƋالش ǁوفي ذل

Ǉ الوجǊ المƛار المƤƋوذ Ƶ ،     ǇƵ )135(1998 أفريý   14بالمحكمة العليا مýƛ القرار المƌرƢ في       
 :مƤالƽة القانوǇ تجاوƨ السلƱة وتشويǊ الوقائƴ الذي جاƇ فيǊ اǓتي

»...-                Ǉاد وأƽيست Ǌفي ǇعوƱسيما الحكم المǙ ǎوƵملف الد ǎمحتو Ǐلƍ Ƴحيث بالرجو Ǉلك 
               Ǉم ƳاƱانق Ǉة حارس ليلي دوƽƮب ǇƵاƱال ǎلد ýƺقد اشت Ǉكا ǉضد ǇعوƱ05/06/1991الم  Ǐلƍ 

 وبالتالي فǇƎ الƽترƖ التي Ƶمý فيǌا كانƹ Ƙير محدودƖ كما أǇ العمý الذي كاƹ25/08/1995                Ǉاية  
 ǎوƵالد ƴلوقائ Ǌدرجة في تحليل ýقاضي أو Ǌليƍ ýƮكما تو Ƙقƌليس موسمي أو م Ǌيقوم ب«. 

ŇǇƍ القاضي يمارس سلƱة تقديرية ƵلǏ مدǎ تƱابƾ المدƖ المقررƖ للعقد والسبƔ المذكور             
Ǌفي .  ǋ Ǉم Ǉأربعة                ويتبي Ɩيدوم فتر Ǉأ Ǉيمك Ǚ ر القاضيƲفي ن Ƙقƌالم ýالعم Ǉذا القرار أ

Ƙذا القرار)136(سنواǋ في Ƈكما جا ،ǁالموسمي كذل ýالعم Ǚو ،. 

لكǇ يجƔ التذكير بǇƋ قاضي الموضوƳ يقدر الوقائƴ، وبالتالي يمكǇ أǇ نرǎ اجتǌادا               
    Ɣذا السبǌر متناقضا لƤƈ ل    . 137قضائيا Ƴالمشر ýƤتد Ɩضرور ǎونر    Ơليمن ýذا المجاǋ مƲين

 .العامý ضماناƘ أكبر ما دام ǋو المقƮود بالحماية

، )138(وفي الحقيقة، يجƔ التمييƨ فيما يƭƤ المدƖŇ بيǇ أمريǇ، كما فعý المشرƳ الƽرنسي            
 .بيǇ العقد الذي حددƘ لǊ مدƖŇ معينة والعقد الذي لم تحدد لǊ مدƖŇ معينة

                                                 
 .113، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 134

،     ...الجƨائري، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý         159271 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم         -135
 ƭ115. 

136 -                        Ƴالمشر Ǉأل ،Ƙأربعة سنوا Ǉم ýر أو أقƛيدوم أك Ǉأ Ɣيج Ǚ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉأ ýدنا ليس القوƮق 
                   ƖŇمة المدƇǚم ǎة تقدير مدƱللقاضي سل Ƴالمشر Ơذ منƍ ،ýقد العمƵ ƖŇلتحديد مد ǏƮائري لم يحدد الحد األقƨالج

فيمكǇ لنشاƱ معيǇ أǇ يدوم فترƖ أربعة سنواƘ أو أكƛر كما ǋو الحاý              . ور فيǊ المقرŇرƖ للعقد مƴ النشاƱ المذك    
حيǇ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý لمدƖŇ المشروƳ، كذلǙ ǁ يمكǇ أǇ تƮور تحديد مدƵ ƖŇقد العمý لمدƖŇ تƨيد ǇƵ ستة                      

ƴƱالمتق ƴابƱال Ƙالدورية ذا ýاƺالعقد باألش Ɣتسبي Ǉحي ǇƋو الشǋ ر كماǌأش. 

 .114، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...سǚم، قانوǇ العمý الجƨائري ذيƵ Ɣبد ال- 137

138 - Ɩالماد ǁر في ذلƲان L 122-12رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
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  ƈ-      معينة Ɣņمد ǈل Ɩا،         معنا : العقد الذي حددŹاية العقد مسبقǌتاريخ ن ýمعرفة العام Ǉمكاƍ ǉ
     Ǌائǌتاريخ انت ǏلƵ العقد يحتوي Ǉأل .          Ǉلك ،Ƙور أو بالسنواǌباأليام أو بالش ƖŇالمد ǉذǋ تحديد Ǉويمك

Ɩردƽالمن ƖرادǗسخ باƽال Ʊراف في العقد شرƱيضيف األ Ǉأ Ɣيج Ǚ)139( Ǌيحتوي Ǚ Ʊذا الشرǋ ŇǇأل ،
لكǇ . لمدƖŇ، فقد كاǇ القضاƇ الƽرنسي يعتبر العقد مبرما لمدƹ ƖŇير محدŇدƵ ƃǙƍ          Ɩقد العمƹ ýير محدŇد ا     

ƖŇد المدŇالوارد في العقد محد Ʊذا الشرǋ ýƛم ýعوƽم Ʊفق ýƱالحالي يب  Ǉالقانو ýƲ 140(في(      . 

 بيد أنǊ في بعƯ األحياǙ ،Ǉ يمكǇ لƱǖراف تحديد بدقƃة           : العقد الذي ليƧ لǈ مدƔņ معينة      –ب  
 ǌتاريخ انت             Ǌائƽبش Ǉوǋمر Ưالمري ýالعام Ƴذ تاريخ رجوƍ ،فǚƤستǙالعقد، كما في حالة ا Ƈ141(ا( ،

     Ƴالمشرو ƖŇلمد ýقد العمƵ في ǁبدقة في العقد،            )142(كذل Ƴاية المشروǌتحديد تاريخ ن Ǉيمك Ǚ حيث ،
 بيǇ في العقد وقƘ انتǌائǊ بواقعة مستقبلة محققة الوقوƳ، وأǇ يكوǇ في ƍمكاǇ              توبالتالي يجƔ أǇ ي   

، وƮاحƔ العمǋ ýو الملتƨم بƛƎباƘ أǇ تاريخ نǌاية العقد ǋو التاريخ   )143(العامý توقƴ وقƘ انتǌاƇ العقد    
 Ǌود بƮعلي المقƽال)Ƴالواقعة المستقبلية المحققة الوقو (ياƽتعس ŅƇاǌنƍ تبرƵا ƃǙƍو)144(. 

ǁ لكǇ المشرƳ الƽرنسي يشترƱ في مǋ ýƛذǉ الحالة أǇ يحتوي العقد ƵلǏ مدƖŇ دنيا، وذل               
انتƲار التحاƵ ƾامý دائم بمنƮبǊ، حالة      حالة استǚƤف Ƶامý مƛبƘ، حالة      : في حاƘǙ أربǋ ƴي   

 فǇƎ تƤلف ذكر ǋذǉ المدƖŇ فǇƎ        .)145(األƵماý الموسمية وحالة األƵماý ذاƘ الƱبيعة المƌقتة       
       ƖدŇير محدƹ ƖŇرنسي يعتبر العقد أبرم لمدƽال Ƈد        .)146(القضاŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǉم ƴمان Ǚ Ǉلك  

                                                 
139 -ǁر في ذلƲان : 

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 377. 
140 -ǁر في ذلƲان : 

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 377, note n° 6 & 7. 
 ومƴ ذلǁ فǇƋ بعƯ الƽقǙ Ǌ يعتبر المدƖŇ الƨƃǚمة لشƽاƇ العامý المستƤلف Ʈالحة ألǇ تكوǇ أجǚ للعقد محدŇد                     - 141

ƖŇالمد . ƭ ،ƾالساب ƴواني، المرجǋاأل ýكام Ǉر حسام الديƲرقم 641ان ƫامǋ ،85. 

مý المبرم لمدƖŇ مشروǋ Ƴو Ƶقد Ƶمƹ ýير محدد المدƍ ƃǙƍ ƖŇذا              رƹم أǇ محكمة النقƯ الƽرنسية تعتبر Ƶقد الع         - 142
            ،ƭوƮالمن ýقد العمƵ ƖŇا بتحديد مدǌب Ɵالمسمو ƘǙالحا ǎحدƍ Ǉرورد ضمƲقرار  ان ǁرفة في ذلƺية الƵجتماǙا 

  :1994 أكتوبر 29، المƌرƢ في 837. 44-92 رقملمحكمة النقƯ الƽرنسية،  
ORTSCHEIDT Pierre, Op.cit. 

 .641سام الديǇ كامý األǋواني، المرجƴ السابƭ ،ƾ  ح- 143

.  2003 ماي   13، المƌرƢ في    809. 40 -01 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية،  رقم            - 144
 .المذكور سابقا

145 - Ɩر المادƲان L 122-1-2 رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉة، مƛالƛال Ɩقرƽال . 

146 -      Ǚرفة اƺقرار ال ǁر في ذلƲرنسية  رقم        انƽال Ưية لمحكمة النقƵفي    837. 44 -92جتما Ƣرƌأكتوبر  29، م 
 .1997 جويلية 16، مƌرƢ في Ý94- 42 .398 كذلǁ القرار رقم 1996

ORTSCHEIDT Pierre, Op.cit. 
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المدƖŇ بƋجý معيǇ حتǏ حيǇ توفر ƍحدǋ ǎذǉ الحاƘǙ األربƴ، فيمكƍ Ǉبرام Ƶقد محدŇد لمدƖŇ شǌر                 
 .)147(فقƱ لعمý موسمي يدوم ƛمانية أشǌر كاملة

2 –     üعقد العم Ɣņسباب تحديد مدƈ  :           ،العقد بدقة ƖŇتحديد مد Ɣيذكر في العقد سب Ǉأ Ɣيج
       ýرف العامƱ Ǉا مǋƨنجاƍ رŇام المقرǌالم Ơتوض Ǉوأ.         Ǉذا كاƍ يقرر القاضي ما ǁذل Ƈضو ǏلƵو 
 Ɩفي الماد Ɩالقانونية الوارد ƘǙالحا ǎحدƍ ƾوافŃي ǁ12ذل Ǉقانو Ǉ148(11-90 م(. 

وتƋسيس ƮاحƔ العمý سبƔ تحديد مدƖŇ العقد، استنادا ƍلƍ Ǐحدǎ الحاƘǙ القانونية، ليس              
               ǎأي مد Ɣية السبƵمشرو Ɣالقاضي يراق Ǉحيحا، لكƮ ƠبƮالعقد أ Ǉأ ǉمعنا  Ǉضم ǉورود

     Ɩفي الماد Ɩالمذكور ƘǙ12الحا    Ǉقانو Ǉالذي       11-90 م Ʊمة النشاƇǚم ǎمد Ɣوأيضا يراق ،
 .يمارسǊ العامý مƴ السبƔ المذكور في العقد

فعلǏ سبيý المƛاý فǇƎ ذكر سبƔ األشƺاý الدورية ذاƘ الƱابƴ المتقƴƱ في Ƶقد Ƶمý وارد               
          Ʊذا النشاǋ ƴم Ǐيتمش Ǚ يانة سكة حديديةƮ ǏلƵ  الحديدي ǁالسك Ǉيانة دائمة،     ةألƮ Ǐلƍ Ɯتحتا 

لذا Ǚ يمكǇ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý، وذلǁ        . وبالتالي فǋ ǇƎذا النشاƱ يتعلƾ بالنشاƱ العادي والدائم       
ǚƛسسة مƌللمقر الرئيسي لم ǉيانة شبكة المياƮ ýماƵكس أƵ ǏلƵ. 

ي، المƤƋوذ  ، ǇƵ الوجǊ الƛان   )149(1998 مارس   10وفي نƽس الشƮ ǇƋدر قرار مƌرƢ في        
 :مǇ انعدام األساس القانوني للحكم

»...-               Ɩالماد ƭلم يتم وفقا لن ،ǊنƋبش Ƴƨاني المتناƛة العقد الƮاƤو Ǉالعقدي ǚك Ǉوحيث أ 
12    Ǉقانو Ǉ11-90 م             ƭوƮالمن ƘǙالحا Ɣحس ƖرŇالمقر ƖŇالمد Ɣما بدقة أسباǌفي Ǉذ لم يبيƍ 

Ɩالماد ǁا في تلǌليƵ. 

    Ɩالماد Ǉرا  14وحيث أƮ ƭفا لما            تنǚƤ Ɩمحدود ƖŇالمبرم لمد ýقد العمƵ Ǉأ ǏلƵ حة
 .» يعتبر Ƶقد العمý لمدƹ ƖŇير محدودƖ 11-90تنƵ ƭليǊ أحكام القانوǇ رقم 

، )150(1998 جواǇ     09وقد Ʈدر قرار ǇƵ الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، مƌرƢ في           
Ǉالقانو ƾبيƱفي ت ƋƱƤة أو الƽالƤم Ǉوذ مƤƋاني، المƛال Ǌالوج ǇƵýاألو Ƴرƽال ǇƵ ،: 

                                                 
147 -ǁر في ذلƲان  : 

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 378. 
 .107، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...قانوǇ العمý الجƨائري ذيƵ Ɣبد السǚم، - 148
 .107 – 106، المرجƴ نƽسƭ ،Ǌ 158075  قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا  رقم - 149
، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        161358 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا  رقم          - 150

 ƭ ،ƾالساب ƴ109 – 108المرج. 
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 جويلية  23 ينعي الƱاƵ ǇƵلǏ الحكم المƱعوǇ فيǊ أنǊ قضǏ بƵ ǇƋقد العمý المƌرƢ في               - «
 ألنǙ Ǌ يذكر أية حالة      11-90 مǇ القانوǇ رقم     14 و   Ƥ 12  ،13رƾ المواد    036 تحƘ رقم    1995

 Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالمن ƘǙالحا Ǉأ12م Ǉفي حي ǉǚƵأ Ǌليƍ المشار Ǉالقانو Ǉم  Ǐلƍ Ƴبالرجو Ǌن
Ƶقد العمý المذكور تنƭ مادتǊ الƛانية ƵلǏ أǇ توƲيف المعني يدýƤ في Ʊƍار التعƨيƨ الƲرفي                 
لجǌاƨ أمǇ المƌسسة نƲرا للحالة األمنية، وكما يتجلǏ واضحا مǋ Ǉذǉ المادƖ فǇƎ السبƔ يدýƤ في                 

 .» السالف الذكر 11-90 مǇ القانوǇ 12 مǇ المادƖ 04 و 01الحالة رقم 

Ǌƃنƍ   Ǉالقراري Ǉذيǋ Ɣير        )151( بموجƹ ƖŇلمد Źتبار العقد مبرماƵية اƵالمحكمة العليا بشر Ƙقض 
ǊتŇتحديد مد Ɣسب ǏلƵ يحتوي Ǚ ذا العقدǋ ŇǇما دام أ ،ƖدŇمحد. 

للحديث ǇƵ الرقابة الƽعلية    :  تحديد منصب العمü الذي سيشƸلǈ العامǏƺ ü العقد بدƽة         – 3
Ǉ يتضمǇ العقد اسم ولقƔ العامý ومǚǋƌتǊ المǌنية،        مǇ قبý مƽتشية العمý أو القاضي، يجƔ أ       

وكذا المنƔƮ الذي سيشƺلƍ ،Ǌذ المبدأ مǌما يكǇ سبƔ تحديد مدƵ ƖŇقد العمǙ ،ý يجƔ أǇ يرد                   
         ýالعم ƔاحƮالعادي والدائم ل Ʊالنشا ǏلƵ ǉرƛأو أ ǊƵموضو .    Ǌلƺالذي سيش ƔƮفبتحديد المن

 .لذي يƌديǊ العامý مƴ السبƔ المذكور في العقدالعامý في العقد يمكǇ مراقبة مǚئمة النشاƱ ا

ذكرنا أƵ Ǉقد اǙستǚƤف يمكǇ أǇ      :  ذكر اسǃ العامü المستƢلŻف Ǐƺ حالة اǗستǘƢف       – 4
يكوǇ لمدƹ ƖŇياƔ العامý، ويمكǇ أǇ تبرم بشƋنƵ Ǌقد محدŇد بتعييǇ تاريخ انتǌائǊ ويتجدŇد ƍلƹ Ǐاية                

 .الرجوƳ الƽعلي للعامý المستƤلف

م العامý المستƤلŽف حيǇ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý بسبƔ اǙستǚƤف يعتبر الدليŇǇƍ             ý ذكر اس  
 .القاƴƱ بǊ يراقƔ القاضي بǇƋ العقد ينƔƮ فعƵ ǚلǏ استǚƤف Ƶامý مƛبƹ ƘائƔ مƌقتا

                Ǌديƌالذي ي Ʊالنشا Ǉما يكǌم ،ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ɣأسبا Ǉم Ǌامي ألنƨلƍ Ʊذا الشرǋو
ýر  . العامƽال Ƈتكييف             ويعتبر القضا ƖادƵƍ Ǐلƍ دي حتماƌفي العقد، ي Ǉذا البياǋ ýƛم Ɣياƹ Ǉنسي أ

ƖŇد المدŇير محدƹ قدƵ Ǌأن ǏلƵ 152(العقد(. 

                                                 
، مƌرÝ171623 Ƣ قرار رقم 1998 أفريý  14، مƌرƢ في    169260قرار رقم   :  نƽس األمر في القراراƘ التالية     - 151

 ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý      اذكرǋ،  2002 جواǇ   26، مƌرƢ في    Ý283990 قرار رقم    1998 ديسمبر   08في  
 .ƍ 113لƭ .110 Ǐ، المرجƴ السابƾ، ...الجƨائري

Ý 1997 ماي   06، المƌرƢ في    990. 41 -94ة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية  رقم         انƲر قرار الƺرف   - 152
 .ORTSCHEIDT Pierre, Op.cit.    1998 فيƽري 28، المƌرƢ في 420. 41 -95كذلǁ القرار رقم 
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                ƖŇلمد Źتبار العقد مبرماƵا Ǐلƍ ديƌا حتما يǌيابƹ Ǉأ ǎرية التي نرǋالجو Ƙي البياناǋ ǉذǋ
ýقد العمƵ ƖŇية تحديد مدƵشر ǏلƵ بممارسة الرقابة Ơا تسمǌألن ،ƖدŇير محدƹ. 

 ):اǗتفاƽية( البياناƷ Ɩير اǕلزامية -ƙانيńا 
   Ɩالماد ƭ106تن           ǏلƵ سيساƋوت ،Ǉالعقد شريعة المتعاقدي Ǉائري أƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم 

                ǏلƵ ƾاƽتǙتضاف في العقد، كا ǎرƤأ Ƙبيانا Ǉوا مƇما شا ǏلƵ قواƽيت Ǉراف أƱǖل Ǉيمك ،ǁذل
 Ơالتي تسم Ɣد العقد، أو تحديد األسباŇتجد ƱشروǊرادتƎسخ العقد بƽرف بƱ ýلك. 

               ƖŇلتحديد مد ǎرƤا أƱتضيف شرو Ǉأ Ǉذ يمكƍ ام أيضاǋ ية دورƵالجما Ƙاقياƽتǚوكذا ل 
              ƴالموجود في التشري ƭالنق Ňسد ǏلƵ ýتعم Ǉأ ƘاقياƽتǙا ǉذǋ ǏلƵ Ɣويج ،ýقد العمƵ . Ǉفيمك

Ʊبعا بǌدف ƱƵƍاƇ   أǇ تƋتي بشروƱ تشدŇد مǇ اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، وǋذا                
  ýر للعامƛأك Ƙضمانا .             ǏلƵ ƭالتجربة، أو تن ƖŇد مدŇتحد Ǉية أيضا أƵاقية الجماƽتǚل Ǉكما يمك

ƖŇالمد ƖدŇالتجربة في العقود محد ƖŇجبارية مدƍ ǏلƵ أو ǏƮ153(الحد األق(. 

ورƹم أǇ فترƖ التجربة ليسƍ Ƙلƨامية فƋنǊ يجƵ ƔلǏ األƱراف تحديدǋا في العقد Ǉƍ أرادا               
قǌا، ومجرد اشتراƱ اǙتƽاقية الجماƵية لƽترƖ التجربة Ǚ يعني أǇ األƱراف Ǚ يذكرونǌا في              تƱبي

 .   )154(العقد، وǋذا ما سار ƵليǊ القضاƇ الƽرنسي

ورƹم أŇǇ المشرƳ الجƨائري لم ينƮ ƭراحة ƵلǏ مدƖŇ التجربة في Ƶقد العمý محدŇد                
      Ɩالماد ƭن ǇƎف ،ƖŇ18المد     Ǉقانو Ǉو    11-90 مƮمق ƘƋد       لم تŇير محدƹ العقود ǏلƵ Ɩر

ƖŇ155(المد(           ýذا المجاǋ يمƲية لتنƵالجما ƘاقياƽتǙا Ǐلƍ انية تحيلناƛال Ɩقرƽال Ǉة أƮاƤذا ما  . ، وǋو
، ǇƵ الوجǊ   1998 جواǇ   09نǚحǊƲ في قرار الƺرفة اǙجتماƵية للمحكمة العليا المƌرƢ في           

ǊبيقƱفي ت ƋƱƤو ال Ǉالقانو ƾرƤ Ǉوذ مƤƋالوحيد الم: 

 يتبيǇ مǇ الحكم المƱعوǇ فيǊ وأوراƾ الملف وأǇ العقد الذي أبرم بيǇ الشركة               حيث -...«
               Ɣتدري Ɩفتر Ǐلƍ ǉضد ǇعوƱالم ƳضاƤƍ ƴم Ɩبسنة واحد ǊتŇمد ƘدŇحد ǉضد ǇعوƱنة والمƵاƱال

Ǉريǌش ƖŇلمد...«. 

                                                 
Ǉ المادƖ   نƭ القانوǇ الƽرنسي Ƶلƍ Ǐمكانية ƍدراƜ مدƖŇ التجربة في العقد كبياǇ اƤتياري في الƽقرƖ السابعة م                  - 153

L122-3-1 Ɩفي الماد Ɩد المدŇموما في العقد محدƵ اǌتŇمد ǏلƵ ƭرنسي، ونƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم L 122-3-2. 

154 -ǁر في ذلƲان  : 
PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 377, note n° 02. 

 .106بƭ ،ƾ ، المرجƴ السا... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 155
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ŇǇƍ مدƖŇ التجربة ليسƍ Ƙلƨامية، لكǋ Ǉذا Ǚ يعني أنǙ Ǌ يمكǇ أǇ يتضمنǌا العقد، نƲرا                  
ƮوƮƤنسبيا            ل ƖيرƮق Ǌمدت Ǉتكو Ǉأ Ǉذ يمكƍ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ العناية   . ية Ɣوبالتالي يج

                ýقد العمƵ التجربة في ƖŇند تحديد مدƵ Ɩيرƛك Ƙاƨتجاو ƴالتجربة، ألننا رأينا في الواق ƖŇيم مدƲبتن
 Ƶقد تم   فǚ يمكǇ تƮور  . )156(محدŇد المدƖŇ، فƺالبا ما تكوǇ مدƖŇ العقد األوý تساوي مدƖŇ التجربة           

                  Ǚ Ǌم أنƹالعقد الكلية، ر ƖŇتساوي مد ƖŇالتجربة لمد Ɩفتر Ǌفي ƘرŇقر Ƙس الوقƽوفي ن Ǌتحديد مدت
ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ بيعةƱل Ưقي ومناقƱير منƹ أمر Ǌقانونا، لكن ǁذل Ǉم ƴ157(يوجد ما يمن(. 

               Ɩريقة تحديد فترƱ ýالعم Ǉفي قانو Ǉبي Ǉنعا حيƮ رنسيƽال Ƴالمشر Ǉالتجربة ولقد أحس
ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ رنسي. )158(فيƽال ǉيرƲن ǁائري بمسلƨالج Ƴيقتدي المشر Ǉونرجو أ. 

                  ǏلƵ يƺينب ،ƖŇد المدŇم لعقد محدƲالمن ƴالتشري ýكبير في مجا ƭيوجد نق Ǌأن ǎونر
                ƟتاƽنǙا Ɣأبوا ǏلƵ ائرƨالج Ǉة أƮاƤو ،ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم Ňللحد Ǌتدارك Ƴالمشر

فنعم لجلƔ اǙستƛمار األجنبي ونعم لتحرير اǙقتƮاد، لكǇ        . ام اǙستƛمار األجنبي  اǙقتƮادي أم 
                ،Ɩالجديد Ƴواألوضا Ɣيم يواكƲتن ƴوض Ɣيج ýب ،ýالعما Ɣحسا ǏلƵ ǁذل ýك Ǉيكو Ǉأ Ɣيج Ǚ

ýالعم Ǉفي قانو Ƴدف المشرǋ ýحماية العام Ǉتكو Ǉة أƱشري Ǉلك. 

א  א

א מ א  מ

المرحلة الحاسمة في العقد، ƍذ التوقيƵ ƴلǏ العقد يعبŇر ǇƵ رضǏ العامý وقبولǊ               وǋي  
          ǊليƵ Ǌو توقيعǋ بالعقد ýلم العامƵ ǏلƵ ƴƱالقا ýالعقد، فالدلي Ʊممارسة الرقابة   . بشرو ǇمكاǗو

 .ƵلǏ العقد يجƔ تسليم نسخ مǇ العقد لكý األƱراف المعنية

 ŷǗوƈ-العقـد Ǎعل Ʋيƽالتو : 
م العامý بالعقد، كما قلنا، ǋي أǇ يوقƵ ƴلǏ العقد بنƽسǊ، ويجƔ تمكينǊ مǇƍ               Ǉ وسيلة Ƶل  

   Ǌليعلم ما يحتوي ǊتƇقرا .            ǇرفيƱال ƴبوجود توقي Ǌالعقد في أن ǏلƵ ƴالتوقي Ʊمية شرǋأ Ǉوتكم
Ǌفي Ɩاألحكام الوارد ƴما بجميǌوقبول ǇرفيƱتراضي ال ǇƵ الحديث Ǉيمك. 

                                                 
156 - Ɩر المادƲ02 ان Ɩبالرسالة رقم 06 والماد ƾالملح Ǉ01 م. 
 ألنýǚƤ Ǌ فترƖ التجربة يحƾ للƱرفيƍ ǇنǌاƇ العقد دوǇ أǇ يƌدي ذلƍ ǁلǏ تعويƯ الƱرف المضرور، وǋو ما - 157

ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǉم Ɩاية المرجوƺال ƴم Ǐيتناف. 
158 -     Ɩالماد ƭحيث تن L 122-3-2   ا Ǉقانو Ǉم            ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýالعام ƳضوƤ مكانيةƍ ǏلƵ رنسيƽال ýلعم

لƽترƖ تجربة تحسƔ مدتǌا ƵلǏ أساس يوم واحد لكý أسبوƳ في حدود أسبوƵيƵ Ǉندما تكوǇ المدƖŇ اǗجمالية للعقد                  
ويŃستƤلƭ مǇ حكم ǋذا النƭ أǇ      . أقý مǇ ستة أشǌر، وفي حدود شǌر Ƶندما تكوǇ مدƖŇ العقد أكƛر مǇ شǌر              

 .Ɩ التجربة Ǚ يجƔ أبدا أǇ تساوي المدƖŇ المقرŇرƖ للعقدفتر
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عقد، ألǇ التوقيƴ األوƹ ýير ƮالƠ في حالة تجديد         والتوقيƴ ضروري ƤاƮة في حالة تجديد ال      
العقد، ƍذ التجديد Ǚ يكوƃǙƍ Ǉ بتحرير Ƶقد جديد، وƃǙƍ اƵتبر Ƶقد ƹير محدŇد المدƖŇ في حالة التجديد                   

لذا يجƵ ƔلƮ ǏاحƔ العمý أǇ يدƵو العامƍ ýلǏ التوقيƵ ƴلǏ العقد قبý أǇ يباشر ƵملǊ،                . الضمني
وقد سبƾ أǇ ذكرنا أƵ Ǉقد      . )159(رǉ اǙجتǌاد القضائي كƺياƔ الكتابة    ألƹ ǇياƔ توقيƴ العامý يعتب    

فالكتابة تدýƤ في تكويǇ العقد، وƵليǊ يجƔ أǇ يوقƴ         . العمý محدŇد المدǋ ƖŇو Ƶقد شكلي Ǚ رضائي       
           ƖŇد المدŇير محدƹ تبر العقدƵا ƃǙƍو ýبداية العم ýالعقد قب ǏلƵ .      المحكمة Ƈقضا Ǌليƍ ýƮذا ما توǋو

 :)160(1999 نوفمبر 09رار الƺرفة اǙجتماƵية المƌرƢ في العليا، في ق

 »...-               Ǉلم يبي Ƴقاضي الموضو Ǉأ Ǌمن Ơيتض Ǌفي ǇعوƱالحكم الم Ǐلƍ Ƴحيث بالرجو 
 .»... وفقا لما يشترǊƱ القانوǇموƲƽ مǅ كǘ الطرƺيǅكاǇ بموجƵ Ɣقد جديد كتابي ...ǚƱƍقا 

 بƽƮة ƈلية، ƍنما ƱƵǗاƇ ضماناƘ       بǌذا التشديد ليس بǌدف جعý األمور تǌƲر        ةوالمƱالب
                   ƖŇفي مد ýيسلم العقد أيضا للعام Ǉأ Ɣلذا يج ،ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم Ňوالحد ýر للعامƛأك

ǊليƵ Ǌمعقولة بعد توقيع. 

 2002 أكتوبر   30ونƽس الحكم قضƘ بǊ محكمة النقƯ الƽرنسية في قرارǋا المƌرƢ في            
ة قانونية قاƱعة ƵلǏ أǇ العقد أبرم لمدƹ Ɩير         ƍذ اƵتبرƘ أƹ ǇياƔ توقيƴ العامƵ ýلǏ العقد قرين        

Ɩمحدد .             ŹǚƮالكتابة أ Ɣياƺالعقد ك ǏلƵ ƴالتوقي Ɣياƹ ƘتبرƵالمحكمة ا Ǉأ Ǐذا . )161(بمعنǋو
ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýللعام ǉورƮت Ǉيمك Ǉضما ǏƮرنا يعتبر أقƲالحكم في ن. 

 : تسليǃ نسơ مǅ العقـد-ƙانيńا 
، وƵليǊ يقƴ التƨام تسليم ǋذƵ      ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ   ر  يقƵ ƴلƮ ǏاحƔ العمƇƔƵ ý تحري     

 .النسخ لكƱ ýرف معني بǌذا العقد

                                                 
 : Ý كذل105ǁ، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... انƲر ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 159

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 376, note n° 04. 
، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        181345 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم         -160

 ƭ ،ƾالساب ƴ122المرج. 

161 -ƾتعلي ƴرنسية مƽال Ưية بمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺقرار ال ǁر في ذلƲان : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 03, 2003, P. 328 – 331. 

Ǌفي Ƈجا   :« … alors que faute de comporter la signature de la salariée, le contrat à durée 
déterminée invoqué par l’employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi 
par écrit, en sorte qu’il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée,… » 
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                 Ǉم لجانبيƨالعقد مل Ǉث نسخ، بما أǚƛ في ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ رŇيحر Ǉأ Ɣفيج) ýالعام
 ýالعم ƔاحƮالعقد        )و Ǉة مƤنس ǏلƵ رفƱ ýك ýƮبحيث يتح ، .    Ɩالماد Ƙكرس ǁمكرر  12كذل 

   Ǉقانو Ǉ11-90م                Ǉأ Ǉكيف يمك ǎنر Ǚ وقد ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǏلƵ داريةǗالرقابة ا 
                 Ǌتسلم Ɣوجو ǏلƵ راحةƮ Ǉالقانو ƭلم ين Ǉƍ العقود ǉذǋ ǏلƵ الرقابة ýالعم ƫتƽيمارس م

ǉياƍ اǌبتقديم ýالعم ƔاحƮ مƨالعقد يلت Ǉة مƤنس .ýالعم ƫتƽة لمƛالƛ ةƤتسليم نس Ɣفيج. 

شروƤ ƱاƮة للتبليƸ أو ƍجبارية تسليم العقد محدŇد المدƖŇ، رƹم          ولم يضƴ القانوǇ الجƨائري     
ýللعام Ɩيرƛدر حقوقا كǌة قد تƺمية بالǋأ ǁفي ذل Ǉأ. 

1-   üة للعامƢنس ǃتسلي  :             ýالعم ƔاحƮ مƃتحك Ǐلƍ ديƌقد ي ýالعقد للعام Ǉة مƤدم تسليم نسƵ ŇǇƍ
 ،ýفي العام            Ɵتوƽالم ýقد العمƵ ƠلƱƮم ƴفي الواق ƴيرا ما نسمƛفك )contrat de travail ouvert (

الذي ǋو Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ لكƮ ǇاحƔ العمý يتعمد Ƶدم تدويǇ تاريخ انتǌاƇ العقد في العقد                 
المكتوƔ الذي يمضيǊ العامý، وحيǇ يريد وضƴ حد للعǚقة التي تربǊƱ بالعامý يضيف التاريخ              

ýقب Ǉم ýالعام Ǌالذي وقع Ɣالعقد المكتو ǏلƵ. 

   Ƶذا ليس نوǋ Ǉƍ             ýالعم ƔحاƮأ ýقب Ǉم ƫƹو ýو تحايǋ ýب ،ýقود العمƵ Ǉا جديدا م .
               Ǉة مƤتسليم نس Ɩضرور ǏلƵ Ǉفي القانو ƭي النǋ ،ƘرفاƮالت ǉذǋ ýƛدي لمƮير وسيلة للتƤو

ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵقة التعاقديةǚيذ العƽفي تن Ƈبعد البد Ɩمباشر ،. 

 نسƤة مǇ العقد ƍلǏ العامý مǇ       وترتيبا ƵلǏ ذلǁ نرǎ ضرورƖ النƵ ƭلƍ Ǐلƨامية تسليم        
                 ƭرنسي الذي نƽال Ƴالمشر ýرار ما فعƹ ǏلƵ ،ýمعقو ýأج ýǚƤ العقد، أو ǏلƵ ƴالتوقي Ƙوق

 وتسليم. )Ƶ)162لǏ ضرورƖ تسليم نسƤة مǇ العقد للعامýǚƤ ý يوميǇ بعد التشƺيƵ ýلǏ األكƛر             
 .جƮ ǊاحƔ العمýنسƤة مǇ العقد ƍلǏ العامý ألنƱ Ǌرف في العقد، ولسد باƔ التعسف في و

2-     üة لمفتشية العمƢنس ǃتسلي :     Ǉقانو ý163(1996 في   11-90بعد تعدي(  Ƙƽأضي ،
  Ɩ12الماد               ƘدŇة مراقبة ورود العقد الذي حدƱقليميا سلƍ ƭتƤالم ýالعم ƫتƽم Ơمكرر التي تمن 

         Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙالحا ǎحدǗ ابقاƱم ǊتŇ12مد        ƭوƮالمن ƖŇالمد Ǉوأ ،Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم 
لكǇ كيف يمارس مƽتƫ العمǋ ýذǉ الرقابة        . ǌا في العقد موافقة للنشاƱ المذكور في العقد        Ƶلي

                   ،ÞǊتŇتم تحديد مد ýمƵ قدƵ ýك ǇƵ ŹاƤنس Ǌليƍ ýيرس ǇƋب ýالعم ƔاحƮ مƨيوجد ما يل Ǚ مادام

                                                 
162 - Ɩالماد Ǉير مƤاأل Ɩقرƽر الƲان L 122-3-1رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 

 .، المرجƴ الساب11ƾ-90، المعدý لقانوǇ 96/21 بموجƔ أمر - 163
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 أفريý  11وƍلǋ Ǐذا الموقف ذǋبƘ الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا في قرارǋا المƌرƢ في              
 :، والذي جاƇ فيǊ ما يلي)164( 2000

» - ...               ǊملƵ ƔƮبمن ýالعام Ɯدماƍ ƖادƵƎب Ǐلما قض Ǌفي ǇعوƱالحكم الم Ǉوحيث أ
               ǏلƵ العقد الجديد ƯرƵ دمةƤيئة المستǌال ǏلƵ Ǉكا Ǌأن ǁيا ذلƽتعس Ơتبار التسريƵلي باƮاأل

ة المستƤدمة  ذلǁ أنǙ Ǌ يوجد النƭ الملƨم للǌيئ       ... مƽتشية العمý وجوبا لمراقبة ǋذǉ الجǌة        
للقيام بǌذا اǗجراƇ وبالتالي يبقǏ العقد شريعة المتعاقديǇ ولما ألƨم قاضي الموضوƳ الƱاƵنة               

           Ɩالماد ƾبيƱوت ýتشية العمƽم ǏلƵ انيƛالعقد ال ƯرƵ ǏلƵ14    Ǉقانو Ǉفي قضية   11-90 م 
 Ưللنق Ǌحكم Ưمما يعر Ǌقد جانب ƔواƮال Ǉيكو ýالحا«. 

 مكرŇر مǇ قانوǇ        12 يتوسƴ كƛيرا في تƽسير المادƖ        فنǚحƲ أǇ القضاƇ الجƨائري لم     
 .)165( مƍ ǇضافتǌاƖ، فما الƽائد90-11

 ƍلƍ Ǐبرام Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ يعتبر ضمانا أساسيا للعماý، لكŇǇƍƇ            Ǉ تحديد حاƘǙ اللجو   
                   ǉذǋ ǎحدƍ في Ǉكا Ʊأي نشا ýĉƤدſن Ǉيمكننا أ ،ƘǙالحا ǉذǋ اǌب ƘƇة التي جاƹياƮرا للƲن

 .)166(11-90 مǇ قانوǇ 12اƘǙ المحƮورƖ في المادƖ الح

، كذلƵ  ǁقد العمý محدŇد المدƖŇ   كما نǚحƲ نقƮا في تنƲيم البياناƘ التي يجƔ أǇ يحتويǌا            
Ƶدم وجود ما يلƨم ƮاحƔ العمƵ ýلǏ تسليم نسخ مǇ العقد لƱǖراف المعنية، وكý ذلǁ يƌدي                 

 .ý بيد أƤرǎبنا ƍلǏ القوý بǇƋ المشرƳ نƳƨ بيد ما أƱƵاǉ للعام

                                                 
، ذكرǉ، ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý         191290 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا  رقم             - 164

 . 129 -128، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...الجƨائري

 .Ɣ األوý، مǇ المبحث الƛاني، مǋ Ǉذا الýƮƽ انƲر الƽرƳ األوý، مǇ المƱل- 165

166 -ǁر في ذلƲان : 
LANANI Mohamed, - « Flexibilité ou précarité de l’emploi … », Op.cit, P. 67. 
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 אא

אא א  אא

 א

Ǚ معنǏ لكý الضماناƘ السابقة في تضييƾ مجاý اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý، أو ƍقرار                
فرƹم أǇ المشرƳ لم    . ǉ الضماناƘ شروƤ ƱاƮة واستƛنائية Ǉƍ لم يكرس المشرƈ ƳلياƘ لحماية ǋذ         

يعتǇ كƛيرا بتنƲيم Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، فǇƎ القاضي يجƔ أǇ يراƵي قبý كý شيƇ مƮلحة                   
ýأساسا لحماية العام Ƙا وضعǌكل ƖŇد المدŇمحد ýمة لعقد العمƲد المنƵالقوا Ǉأل ،ý167(العام(. 

                Ǚ Ǐحت Ǌالرقابة في Ƙلياƈ ýعيƽت Ɣنائي يجƛام استƲن Ċýك ŇǇƍ   Ǐلƍ ƇناƛستǙا ýيتحو
ƖدƵالرقابةممارسة  و. )168(قا             ƴفي التشري Ƙمة أوكلǌم ƖŇد المدŇمحد ýبعقد العم ýيƺالتش ǏلƵ 

 11-90 مكرŇر مǇ قانوǇ     12 لمƽتƫ العمý المƤتƍ ƭقليميا حسƔ المادƖ         جǌتيǇ،لالجƨائري  
مدƵ Ɩقد  ، للسǌر ƵلǏ حسǇ احترام التشريƴ المتعلƾ بتحديد          مي الحقوƾ ا الذي ǋو ح   للقاضيو

  ýالعم) ýاألو ƔلƱالم .(           Ǐلƍ Ƈباللجو ƾالمتعل ƴي التشريƽالƤم ǏلƵ ƘاƇاƨج Ƴوقد قرر المشر
 ýقد العمƵ ƖŇاني(تحديد مدƛال ƔلƱالم.( 

א  א

אא  א

للرقابة ƵلǏ حسƘ    Ǉاألكيد أŇǇ مǇ بيǇ أǋم الضماناƘ الممنوحة للعامý وضƴ مكانيƨما          
         ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ مƲد القانونية التي تنƵاألحكام والقوا ƾبيƱدارية التي    . تǗالرقابة ا ýعيƽفلت

               ƭƤفيما ي Ǉالقانو ƾبيƱت Ǉحس ǏلƵ رǌام في السǋ قليميا دورƍ ƭتƤالم ýالعم ƫتƽا مǌيمارس
     ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ) ýاألو Ƴرƽد العامة     ، ويعتبر تقرير رقابة قاضي    )الƵبقا للقواƱ Ƴالموضو 

 ƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ بعقود ýاني(ضمانا حقيقيا للعماƛال Ƴرƽال.( 
                                                 

167 -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 112. 

 ƍذ تحديد مدƵ ƖŇقد العمǋ ýو استƛناǇƵ Ƈ األýƮ الذي ǋو ديمومة ǚƵقة                فبالرƹم مǇ أǇ النƮوƭ واضحة،     - 168
ƍشكالية  «انƲر في ذلǁ، شرفي محمد،      . العمý، فǇƎ بعƯ المسيريǇ يƮرحوǇ أنǊ لم يعد ǋناƵ ǁقد Ƶمý دائم            
اƭ ، المجلة الجƨائرية للعمƵ ،ýدد Ƥ     » قانونية لتقليƭ مستوǎ الشýƺ ومسƋلة ƵƍادƖ العماƍ ýلǏ مناƵ ƔƮملǌم         

)ýيƺدد )التشƵ ،23 ،1998 ƭ ،18. 
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א  א

א(א א  )א

       Ɩضافة المادƍ ýقب ýالعم ƫتƽلم Ǉ12كا     Ǉقانو Ǐلƍ رŇالحة    11-90 مكرƮالم Ƈجراƍ ةƱسل 
لكǇ . اƵƨة ƵلǏ القسم اǙجتماƵي بالمحكمة كƎجراƇ شكلي جوǋري وضروري قبƵ ýرƯ أية من       

    Ǉقانو ýما يلي       11-90بعد تعدي ǏلƵ السابقة Ɩالماد ƘƮن  :»     ƭتƤالم ýالعم ƫتƽكد مƋيت 
               ýقد العمƵ Ǉأ Ǉما، مǌب ýيم المعموƲوالتن ƴالتشري ǉياƍ Ǌا لǌولƤالتي ي ƘحياǚƮقليميا بحكم الƍ

 مǋ Ǉذا   12يǌا Ʈراحة في المادƖ     لمدƖŇ محدودƖ أبرم مǇ أجƍ ýحدǎ الحاƘǙ المنƮوƵ ƭل         
ýالعام Ǌأجل Ǉف مƲالذي و Ʊا في العقد موافقة للنشاǌليƵ ƭوƮالمن ƖŇالمد Ǉوأ Ǉ169(القانو( «. 

    Ǉدور قانوƮ 11-90فبعد            ،ƖŇالمد ƖدŇبعقود محد ýا العماǌب ƴيتمت Ǉالحماية التي كا Ǉم ƭقل 
 كما تم ،)170(حديد مدƵ Ɩقد العمƍ ýذ نƵ ƭلǏ حاƘǙ أكƛر يسمƠ فيǌا لƮاحƔ العمý باللجوƍ ƇلǏ ت          

وكما سنرǎ في الýƮƽ الƛاني، لم يعد ينƵ ƭلƵ Ǐدد المراƘ التي             . ƍلƺاƇ المدƖŇ القƮوǎ للعقد   
التحقƾ مǇ أǇ العقد أبرم مǇ أجý        : أوكلƘ لمƽتƫ العمý مǌمتاǇ   وبذلǁ  . يتجدد ǚƤلǌا العقد  

       Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالمن ƘǙالحا ǎحدƍ12    م Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم       ƖŇالمد Ǉأ Ǉم ƾة، والتحقǌج Ǉ
المنƮوƵ ƭليǌا في العقد موافقة للنشاƱ الذي وƃƲف مǇ أجلǊ العامý مǇ جǌة أƤرǎ، وǋي                 

ýƮمة القاضي في األǌم . 

                Ƴالمشر Ǉفي أ ǁش Ǚ Þ دارية السابقةǗالرقابة ا ǉذǋ في تقرير Ƴفلماذا فكر المشر
ƵاƘ المعروضة ƵلǏ القضاƇ،    منǋ Ơذǉ الǚƮحية لمƽتƫ العمý قƮد التقليý مǇ النƨا          

وǋي قليلة حسƔ تعبير رئيس الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا وذلǁ بسبƔ قلة                 
         Ɩالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ǇƋالمحكمة العليا بش ǏلƵ المعروضة ƘاƵƨ171(المنا( .  ǎلكننا نر

ية في أǇ المشرƳ تƍ ǇƱƽلǏ كƛرƖ التجاوƨاƘ في الواقƴ العملي، وبسبƔ نقƭ الƛقافة القانون         
األوساƱ العمالية أيضا وƤوفǌم ƵلǏ مناƵ ƔƮملǌم Ǚ يƛيروǋ Ǉذǉ التجاوƨاƘ أمام               

ǋذǉ الوضعية ǋي التي أدƘ بالمشرƍ ƳلǏ التƽكير في تƋسيس ƈلية تضمǇ أو               و. المحاكم
ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ýبمراقبة ك Ơتسم. 

                                                 
 .، المرجƴ الساب11ƾ-90، الذي يعدý قانوǇ 21-96 بموجƔ أمر - 169

 .93، المرجƴ السابƭ ،ƾ "سرياǚƵ Ǉقة العمý ونشƋتǌا ونǌايتǌا" شرفي محمد، - 170

 .98، المرجƴ السابƭ ،ƾ، ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 171
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ية المتعلقة بعǚقاƘ   مراقبة تƱبيƾ األحكام التشريعية والتنƲيم    ويƤتƭ مƽتشو العمý ب   
ýالعم          ýالعما Ǉحية وأمƮوالوقاية ال ýروف العمƲية وƵردية والجماƽذا في   ،)172(الƍ 

األýƮ لمƽتƫ العمǚƮ ýحية التحقƾ مǇ مدǎ احترام المستƤدم للشروƱ القانونية المتعلقة            
 مكرŇر  12أما المادƖ   . بتحديد مدƵ Ɩقد العمý، لكǋ Ǉذا اƤǙتƮاƭ ليس اƤتƮاƮا ƈليا          

ùفي                 Ǉأ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ǌأن Ǐبمعن ،Źياùلƈ ƭاƮتƤǙذا اǋ ýراد جعŃي Ǌا أنǌم منǌƽ
يعرƯ كƵ ýقود العمý محدŇد المدƖŇ التي يبرمǌا ƵلǏ مƽتƫ العمý ليتƋكد مƮ Ǉحتǌا                 

 . )173(حسƔ اƤتƮاǊƮ األƮلي

                ǏلƵ العقود ǉذǋ ƯرƵ ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ مƨما يل Ǉنجد في القانو Ǚ سفǖل Ǉلك
تالي Ǚ يوجد أي جƨاƵ ƇلƮ ǏاحƔ العمý الذي لم يعرƵ Ưقود العمý              مƽتƫ العمý، بال  

    ýالعم ƫتƽم ǏلƵ ƖŇالمد Ɩية بالمحكمة العليا       . محددƵجتماǙرفة اƺال Ǉ174(كما أ(   ƴلم تتوس 
في تƽسير ǋذǉ المادƵ ƖلǏ النحو الذي Ƶرضناƍ ،ǉذ كيف لمƽتƫ العمý أǇ يراقƔ أو يتƋكد                

       Ǌيمكن Ǚ العقود ما دام ǉذǋ حةƮ Ǉم          Ǉحي ƃǙƍ اǌƮحƽيت Ǉأ Ǌيمكن Ǚوǋ ذƍ ،اǌƮحƽيت Ǉأ 
ýالعم Ǉفي أماك ƫتيƽالت ƘملياƵ 175(يمارس(. 

    Ɩالماد Ƙ12لذا فليس     Ǉقانو Ǉر مŇ11-90 مكر      ýالعم ƫتƽم ƘاƮاƮتƤǙ تكرارا ƃǙƍ 
 Ǉفي قانو Ɩ03-90المذكورƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýتضيف شيئا للعام Ǚ يǋ ذƍ ،. 

تكريس ضماƍ Ǉضافي للعماý النƵ ƭلǏ ضرورƵ ƖرƯ ونرǎ أنǊ مǇ الضروري ل   
كý العقود ƵلǏ مƽتƫ العمý ليتƋكد مǇ أƮ ǇاحƔ العمý قد احترم كý الشروƱ القانونية                
               ƭيƤالتر Ǉأل ،ƾداري مسبƍ ƭيƤتر Ơليس لمن Ǉلك ،ýقد العمƵ ƖŇالمتعلقة بتحديد مد

ƫ أǋ ǇناƤ ǁرقا للقانوǇ     اǗداري المسبƾ يحدŋ مǇ الحرية التعاقدية، ƍنما Ǚ ǇƍحƲ المƽت          
فيعذر ƮاحƔ العمý بالعمý بضرورƖ استيƽاƇ العقد لكý الشروƱ القانونية المتعلقة بعقد             

                                                 
172 -   Ɩقان  02/1 الماد Ǉم   Ǉفي    03-90و Ƣرƌري   06، مƽدد        1990 فيƵ رسمية Ɩجريد ،ýتشية العمƽبم ƾ06، يتعل ،

 .، المعدý والمتمم1990 فيƽري Ʈ07ادرƖ في 

173 -               Ɩمحدود Ɩللتعاقد لمد ƾداري مسبƍ ƭيƤتر Ǌشب Ƙƛأحد Ɩالماد ǉذǋ تبرƵا Ǉم ǁناǋ Ǉأ Ǐر شرفي محمد،   .  حتƲان
 .94مرجƴ السابƭ ،ƾ، ال»سرياǚƵ Ǉقة العمý ونشƋتǌا ونǌايتǌا « 

،  المذكور سابقا،    2000 أفريý   11 المƌرƢ في    191290 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم          -174
 Ǌفي Ƈحيث جا» ... ýتشية العمƽم ǏلƵ ýقد العمƵ Ưنة بعرƵاƱم الƨيوجد ما يل Ǚ Ǌم أنƹر...«. 

175 - Ɩبقا للمادƱ 03 Ǉقانو Ǉتشية الع03-90 مƽبم ƾيتعل ،ƾالساب ƴالمرج ،ýم. 
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العمý محدŇدƖ المدƖŇ ويمنƠ لǊ أجǚ، فǇƎ لم يƽعý، يحرŇر مƽتƫ العمý محضر المƤالƽة Ʊبقا               
 . الجƨائي ويرسلƍ ǊلǏ وكيý الجمǌورية فيما يتعلƾ بالجانƔ)176(لما ǋو مƤوý لǊ قانونا

       ýالعام ǏلƵ المدني فما Ƈاƨالج ƭوƤ177(أما ب(        Ǉم ƔلƱلي ǎوƵد ƴيرف Ǉأ ǎسو 
            Ɩبقا للمادƱ Ɩير محدودƹ Ɩأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ 14القاضي تكييف العقد    Ǉقانو Ǉ11-90 م .

              ýالعم ƔاحƮ ƴم ƱرتباǙفي ا Ǉرنسي، قد تكمƽال Ǉة في القانوƮاƤ ،ýلحة العامƮم ŇǇأل
     ƖŇد المدŇمحد ýمƵ ا         بعقدƵير مشروƹ Ǉير كاƤذا األǋ ƖŇتحديد مد Ǉم أƹار  . رƛاستئ ƾفح

العامý بƱلƔ اƵتبار العقد ƵلǏ أنǊ أبرم لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ مكرس في اǙجتǌاد القضائي                
وبالتالي ƵلǏ  . ، أمŇا المحكمة العليا فاƵتبرǋ Ƙذا األمر مǇ النƲام العام           )178(الƽرنسي

Ǌسƽن Ƈتلقا Ǉم ǉيرƛي Ǉ179(القاضي أ(. 

 )11-90 مكرر مǇ قانوǇ      12المادƖ  (وافƾ موقف القانوǇ الجƨائري ǋذا       وǙ ن 
والمحكمة العليا، ƍذ يجƔ أǇ تمنƠ للعامý فرƮة ƍبداƇ رأيǊ في Ʊبيعة العǚقة التي يريد                
                  ƔاحƮ ƴم Ʊيرتب Ǉفي أ ýلحة العامƮم Ǉفقد تكو ،ýالعم ƔاحƮ ƴا مǌب Ʊيرتب Ǉأ

 .رǁ العمý بعقد نǌاية مدƖŇ العقد مǚƛالعمý بعقد Ƶمý محدŇد المدǇƍ ƖŇ كاǇ يريد ت

              ǚف ،Ƈم القاضي في شيƨتل Ǚ ýالعم ƫتƽا مǋة التي يحررƽالƤمحاضر الم ǇƎف ǁكذل
يتقيد القاضي بما توƍ ýƮليǊ مƽتƫ العمý، وǋذا ǋو موقف المحكمة العليا أيضا التي                 

 : بما يلي2002 جواǇ 26 قضƘ بتاريخ

د مǇ حيث ƍدراجǊ ضمƵ Ǉقود العمý محدŇدƖ         ولكǇ حيث أǇ تقدير Ʊبيعة العق      -...« 
               ǎمد Ɣالذي يراق ،Ƴقاضي الموضو ƭاƮتƤا Ǉضم ýƤيد ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ أو ƖŇالمد

 Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالمن ƘǙالحا Ǉحالة م Ǉضم ǊولƤ12د Ǉالقانو Ǉ11-90 م. 

                                                 
176 - Ɩالماد Ƙمقتضيا Ɣرقم 07 حس Ǉقانو Ǉ03-90 مƾالساب ƴالمرج ،ýتشية العمƽبم ƾيتعل،. 

177 -                     Ǉقد تقضي أ ǊلحتƮم Ǉأل ،ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ ƔلƱ ƾبح ýر العامƛƋيست Ǉأ Ɣيج 
د أǙ Ǉ يواýƮ العمý بنǌاية العقد، بالتالي بعد تحقƾ          يرتبƱ مƮ ƴاحƔ العمý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ كما لو أرا          

                   ƘاƇجراǗا ýبك ýالعام Ƹيبل ǊƱلم يضب ýالعم ƔاحƮ Ǉوأ ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ يةƵدم شرƵ Ǉم ýالعم ƫتƽم
ƖدŇير محدƹ ƖŇتبار العقد أبرم لمدƵǙ البة القضائيةƱد المƮالضرورية ق. 

178 -      Ưية لمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺرنسية، رقم     قرار الƽفي    432. 63 -02 ال Ƣرƌ2003 ديسمبر   17، الم     :
www.lexinter.net/JPTXT3/qualite_agir_en_requalification_d’un_cdd.htm 

، ذيƵ Ɣبد السǚم،    1998 ديسمبر   08، المƌرƢ في    171623رقم  العليا،   قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة      - 179
 .ƭ 112 المرجƴ السابƾ، ،...قانوǇ العمý الجƨائري
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                ƴابƱال ǏلƵ Ƈر في شيƛƌي Ǚ ýتشية العمƽم ýقب Ǉة مƽالƤتحرير محاضر م Ǉوأ
 .» )180(وني الحقيقي لعقد العمýالقان

كĊý ذلǁ يجعý مǋ Ǉذǉ الرقابة اǗدارية السابقة ƹير فعالة، ولم تƘƋ بضماناƘ كافية               
ƖŇد المدŇمحد ýبعقود العم ýللعما. 

א  א

 א

كضماǇ حقيقي للعامý بعقد Ƶمý محددŇ المدƖŇ، أƤضƴ المشرƳ رقابة شرƵية Ƶقود             
   ƖدŇمحد ýالعم             Ƈفي اللجو ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم ýالتقلي ǊنƋش Ǉم ǁللقاضي، وذل ƖŇالمد

ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ. 

وللحديث ǇƵ الرقابة القضائية ƵلǏ أي تƮرف قانوني، يجƔ أوŹǙ وجود نƨاƳ جدي             
             ýالعام ƖادƵ وǋراف وƱأحد األ Ǉم ƭتƤالم Ƈأمام القضا ǎوƵد ǊنƋبش ƴري ترفǋوجو .

    ýقد العمƵ دƵقوا Ǉƍ             أساسا لحماية Ƙي وضعƵجتماǙام العام اƲالن Ǉم ƖŇد المدŇمحد 
ýير               )181(العامƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ ƔلƱ دƮق Ƈللقضا ýالعام Ƌفيلج ،

                 ýمƵ بعقد ýالعام ƘلباƱ Ǉأ ǉليس معنا ǁذل Ǉالقانونية، لك Ʊلم تحترم الشرو Ǉƍ ƖدŇمحد
         ƔƱل ƃǙƍ Ǉتكو Ǉأ Ǉيمك Ǚ ƖŇد المدŇمحد         ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ

ýذا المجاǋ منا فيǌو الذي يǋ ƔلƱذا الǋ Ǉنما ألƍو. 

               Ǌذ بالتكييف الذي يقدمƤƋي Ǚي التكييف الحقيقي للعقد، وƱو الذي يعǋ القاضي ŇǇƍ
األƱراف، كذلǁ للقاضي دوراǇ في مجاý مناƵƨاƵ Ƙقد العمý محدŇد المدƖŇ، فمǇ جǌة،              

قابة ƵلǏ شرƵية العقد المبرم Ʊ ǇƍلƔ منƱƵƍ ǊاƇ تكييف للعقد، ومǇ جǌة                يمارس ر 
               ƴم ýالعام Ǌالذي كلف ب Ʊالنشا ƴالمذكور في العقد م Ɣمة السبƇǚيمارس رقابة م ǎرƤأ

 .المدƖŇ المقرŇرƖ للعقد

                                                 
 .101، المرجƴ نƽسƭ ،Ǌ 2002 جواǇ 26، المƌرƢ في 272940 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم - 180

181 -ǁر في ذلƲان : 
LOUSTAUNAU-ROY Claude, « contrat de travail à durée déterminée : requalification-
sanction et qualification », Revue Droit social, N° 05, 2003, P. 469. 



 55 

 ŷǗوƈ-üعقد العم Ɣņتحديد مد Ǎإل ƅشرعية اللجو ǌمد Ǐƺ üبالفص ƫتƢالم ƅاƮالق : 
   Ǐلƍ ƳجوŇبالر  Ǉ182(04-90قانو(         ŇǇأ Ơيتض ،ýردية في العمƽال ƘاƵاƨبتسوية الن ƾالمتعل 

              ƔاحƮو ýالعام Ǉور بيƛالتي ت ƘاƵاƨفي الن ýƮƽبال ƭتƤو المǋ ي بالمحكمةƵجتماǙالقسم ا
  ،ýاقي            «العمƽيمي أو اتƲقانوني أو تن ƭلن ýاƛمتǙدم اƵ أو ƾرƤ Ɣا      لسبŅضرر Ɣبما يسب 

 .)183(»للƱرف اƤǓر 

سم اǙجتماƵي بالمحكمة مǇ قاƯ فرد مƴ ممƛليǇƵ Ǉ العماý وممƛليǇƵ Ǉ              ويتشكý الق 
 ýالعم ƔحاƮ184(أ(              ǇƱأو مو ýقد العمƵ يذƽتن Ǉالمحلي لمحكمة مكا ƭاƮتƤǙوينعقد ا ،
ǊليƵ يƵ185(المد(ýتيار العامƤا Ɣحس )186(. 

               ǏلƵ التي تقوم ýالعم Ƙقاǚة لعƮاƤبيعة الƱرا للƲا نƮاƤ ŅƇقضا ýالعم Ƈويعتبر قضا
س الحرية الƽردية واƤǙتǚف القائم في المراكƨ القانونية واǙقتƮادية لƱرفي Ƶقد                أسا

ý187(العم(ýقد العمƵ في ýالعم ƔاحƮل ýر تبعية العامƮنƵ را أيضا لتوفرƲون ،. 

                ǁوذل ،Ƈا أمام القضاǌيقوم برفع Ǉم Ǐلƍ رƲبالن Ɣي أحادية الجانǋ العمالية ǎاوƵالد ŇǇكما أ
Ʊ Ǉرف العامý ضد المستƤدم، نƲرا لƱبيعة النƨاƳ والضرر الناجم ƵنǊ            يعني أنǌا ترفƴ دائما م    

     ýالعم ƔاحƮ دائما Ǌفي Ɣقوبة          )188(الذي يتسبƵ ƴة توقيƱسل ýالعم ƔاحƮل ،ýالعام ƋƱƤذا أƍ اŇأم ،
 .)189(تƋديبية، وǋذǉ السلƱة تƺنيǇƵ Ǌ اللجوƍ ƇلǏ المحاكم

                                                 
، يتعلƾ بتسوية النƨاƵاƘ الƽردية في العمý، جريدƖ رسمية         1990 فيƽري   06، المƌرƢ في    04-90 قانوǇ رقم    - 182

 .1990 فيƽري Ʈ ،07ادرƖ في Ƶ06دد 
ǚƵقة العمý الƽردية، الƱبعة الƛانية،     : حمية سليماǇ، التنƲيم القانوني لعǚقاƘ العمý في التشريƴ الجƨائري          أ - 183

 .ƭ ،239 1994ديواǇ المƱبوƵاƘ الجامعية، الجƨائر، 
184 - Ɩرقم 08/01 الماد Ǉقانو Ǉ04-90، مƾالساب ƴالمرج ،ýردية في العمƽال ƘاƵاƨبتسوية الن ƾيتعل ،. 
185 - Ɩرقم 24 الماد Ǉقانو Ǉ04-90 م ،ƾالساب ƴالمرج ،ýردية في العمƽال ƘاƵاƨبتسوية الن ƾيتعل. 
، المجلة الجƨائرية للعمƵ ،ýدد Ƥاƭ النƨاƵاƘ الƽردية         "النƲام القانوني لنƨاƵاƘ العمý الƽردية    " أولƽقي أ،    - 186

، "مý في الجƨائر  قراƇاƘ سريعة في منƲومة قضاƇ الع     "Ý أحمية سليماƭ ،180    ،Ǉ   1998،  22للعمý، العدد   
 .ƭ ،173 1998، 22المجلة الجƨائرية للعمƵ ،ýدد Ƥاƭ النƨاƵاƘ الƽردية للعمý، العدد 

187 -         ýادي لعقد العمƮقتǙا ƇاǌنǗا ǏلƵ فتحي وردية، الرقابة القضائية  :       ýائر وفرنسا، رسالة لنيƨالج Ǉدراسة مقارنة بي
 .ƭ ،06 2003 / 2002عة مولود معمري، تيƨي وƨو، شǌادƖ الماجستير في قانوǇ األƵماý، كلية الحقوƾ، جام

188 -    ،Ɩنعرور ƖمارƵ "      يةƵجتماǙفي المواد ا ýالمستعج Ƈالقضا ƭاƮتƤا ƘǙمجا"     Ƙالمجلة القضائية، قسم المستندا ،
ƍيجار السكناƘ والمحƘǚ المǌنية، الجƇƨ     : والنشر بالمحكمة العليا، الجƨائر، العدد الƤاƭ بالƺرفة اǙجتماƵية        

ý1977، األو ƭ ،2627 و. 
189 -                    Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ كما في حالة ،ýالمحكمة ضد العام Ǐلƍ Ƈاللجو ýالعم ƔاحƮل ŇǇƎف ،ǁم ذلƹور 

 .Ʊرف العامý بدوǇ مسوƷ شرƵي
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         ƴيق Ǉأ Ǉرية التي يمكƨية المƵجتماǙا للوضعية اŅرƲن Ǉلك      Ǌلعمل ǉفقد Ɣبسب ýا العامǌفي 
لكƽƮ Ǉة  . )190(ودƤولǊ في مناƵƨة مƮ ƴاحƔ العمý، فǇƎ قضاƇ العمý يتميƨ بƱابƴ استعجالي           

             ƭتƤو المǋ قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة Ǉا أǌم منǌƽي Ǚ يةƵجتماǙحكام اǖل ýستعجاǙا
Ʈا مǇ المشرƵ ƳلǏ    بالبƘ فيǌا، ƍنما جميǋ ƴذǉ النƨاƵاƘ يƤتƭ بǌا قاضي الموضوƳ، وحر           

                Ƈالقضا ƘاƇجراƍ ما Ňحد Ǐلƍ Ǌتشب ƘاƇجراƎا بǌƮƤ فقد ،ƘاƵƨالمنا ǉذǌالتسوية السريعة ل
ýƮƽة والƵحيث السر Ǉم ،ý191(المستعج(. 

 : سلطة القاǏƺ ǏƮ إعطاƅ تكييف للعقد محدņد المدƙ-Ɣņانيńا 
Ƶمý لمدƖŇ محدŇدƖ، لكǇ القاضي     حيƍ Ǉبرام العقد يعǏƱ الƱرفاǇ تكييƽا قانونيا لǌذا العقد ƵلǏ أنƵ Ǌقد             

 .، وƃǙƍ ما الƽائدƖ مǇ تقرير الرقابة القضائية ƵلǏ العقد)192( الذي يقدمǊ األƱراففǙ يلتƨم بالتكيي

                 ýحو Ƴاƨن ƟرƱبرام العقد، فيƍ Ǉواضحا م Ǉد المتعاقديƮق Ǉيكو Ǚ Ǉوقد يحدث أ
يƠ للعقد، ويتوƍ ýƮلǏ ذلǁ     وǋنا يتدýƤ القاضي ƱƵǗاƇ التكييف الƮح     . التكييف الحقيقي للعقد  

 . مǇ تƽسير بنود العقد ومǇ استƭǚƤ ما قƮدǉ المتعاقداǇ مǇ اتƽاقǌما

Þ Źمقيدا Ǉيكو ýǋ لية أمƈ ريقةƱئم للعقد بǚالتكييف الم ƇاƱƵƍ في ŹاŇالقاضي حر Ǉيكو ýǌف 

                Ǉأ Ɣأو يج Ǌأمام Ưيعر Ƴاƨن ǁناǋ Ǉيكو Ǉأ Ɣا للعقد يجƽي تكييƱيع Ǉللقاضي أ ƾليح
ƾتتعل    Ǉللعقد حي ƠحيƮي التكييف الƱويع Ǌسƽن Ƈتلقا Ǉالقاضي م ýƤام العام، فيتدƲلة ما بالنƋمس 

  ǎرƤلة أƋلمس ǊرقƱية للمحكمة العليا       . تƵجتماǙرفة اƺال Ƙسار ǁذا المسلǋ 193وفي   ƘتبرƵالتي ا 
               ǋ ƘبقƱو ،Ɩير محددƹ ƖŇقدا أبرم لمدƵ Ǉالقانو ǉف ما يقررǚƤالمبرم ب ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǉذ

القرينة ƵلǏ أنǌا مǇ النƲام العام، بالتالي ƵلǏ القاضي أǇ يƛير المƤالƽاƘ التي يراǋا في Ƶقد                 
وتƋسيسا ƵلǏ ذلǁ فǇƎ التكييف حسƔ اجتǌاد        . العمý محدŇد المدƖŇ بما أنǌا مǇ النƲام العام         

              Ǉلة تكييف العقد مƋير مسƛي Ǉذ للقاضي أƍ ،ýالعام ƔلƱب Ǉوǋير مرƹ المحكمة العليا أمر  Ƈتلقا 
                                                 

190 -    Ɩالماد ƴرقم     38 راج Ǉقانو Ǉشر يوما             04-90، مƵ مسةƤ ƖŇمد ýǚƤ Ǐتحديد الجلسة األول Ǉأ ǏلƵ ƭالتي تن ،
 .ريخ رفƴ الدƵوǎمǇ  تا

191 -        ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ɩنعرور ƖمارƵ 28            ýƛية تسير مƵجتماǙا ǎاوƵالد ǇƎالعملي ف Ɣالجان Ǉم Ǌم أنƹر Ý
ƹيرǋا مǇ الدƵاوǙƍ ،ǎ ما يتعلƾ بكوǇ بعƯ األحكام فيǌا ƹير قابلة لǚستئناف، كذا ما يتعلƾ بكوǇ بعضǌا قابلة للتنƽيذ                    

 .المعجý رƹم المعارضة واǙستئناف

192 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 264. 

، 167652مذكور سابقاÝ كذلǁ القرار رقم       ، ال 171623 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم         انƲر - 193
 . ، ƹير المنشور1998 أكتوبر 13المƌرƢ في 
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Ǌسƽن .                  Ǐحت ǉيرƛي Ǉتكييف العقد أ ƖادƵƍ لحة فيƮم Ǌل Ǉم ýلك Ǉأ ǁذل Ǉم مǌƽي Ǉأ Ǉيمك ǊليƵو
ƮاحƔ العمý، وǋو في نƲرنا أمر منافĆ لǋǖداف التي يريد المشرƳ تحقيقǌا مǇ وراƇ تكريس               

Ǉ ضماناƘ اللجوƍ ƇلƵ Ǐقد العمý محدŇد المدƖŇ وǋي أساسا حماية العامý، لذا وألجý منƠ ضما               
 .)194(قانوني حقيقي للعامý يجƔ التقليý مǇ سلƱة القاضي في ƱƵƍاƇ تكييف جديد للعقد

ورƹم أǇ الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا اƵتبرƘ أǇ القاضي يحƾ لƱƵƍ ǊاƇ تكييف              
للعقد مǇ تلقاƇ نƽسǊ، فƎننا نرǎ أǇ القاضي Ǚ يحƾ لǊ تكييف العقد ƈليا بمجرد أǇ يǚحƤ Ʋرقا                   

   Ǌلما يقتضي      ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد ǇƋفي ش Ǉ195(القانو(        ǏلƵ ذا التكييفǋ يتوقف Ǉأ Ɣنما يجƍ ،
               Ǐلƍو ýلحماية العام Ƴالمشر ǉي الذي قررƵجتماǙام العام اƲالن ƴابƱرا لƲن ،Ʊفق ýالعام ƔلƱ

 . )ǋ)196ذا ذǋبƘ الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية

وقƽا يعتبر Ƶقد العمý محدŇد المدƖ المبرم ǚƤفا        فالƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا اتƤذƘ م     
                  Ǌليƍ Ưولو لم يتعر Ǌسƽن Ƈتلقا Ǉالقاضي م ǉيرƛي Ǉأ Ɣام العام يجƲالن Ǉم ،Ǉالقانو Ǌلما يقتضي

 التي  21-96 مكرر بموجƔ أمر     Ƥ12اƮة أنǊ بƎضافة المادƍ .(     ƖذǇ التكييف ǋنا ƈلي   (األƱراف  
       Ƶشر ǎمد Ǉم ƾة التحقƱسل ýالعم ƫتƽلم Ơتمن         ýلƤ أي ƲحǙ Ǉƍ ،ƖŇالمد Ɩمحدد ýقود العمƵ ية

في أحد العقود يƱƤر ƮاحƔ العمý ليƮححǌا، فǇƎ لم يƽعý يرفƴ األمر للقاضي الذي يكيف                 
      Ɩير محددƹ Ɩأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ لة التكييف         . العقدƋمس Ʊرنسي الذي ربƽال Ǉكس القانوƵ ǏلƵو

أحكام قانوǇ العمý يجƔ أǇ تحمي      بƱلƔ العامý المعنǏ، وǋو الموقف الƮائƔ في نƲرنا، ƍذ           
 . العامý وǙ تحمŎلǊ ما Ǚ يريد

 : نوƱ الرƽابة التǏ يمارسها القاƙ-ǏƮالƙا 
ŇǇƍ القاضي يراقƔ أوƃǙ مدǎ مƇǚمة السبƔ المذكور في العقد مƴ المدƖŇ المقرŇرƖ لƛ ،Ǌم                 

       ýقد العمƵ Ɩية تحديد مدƵشر ǎمد Ɣالمذكور في الع       . يراق Ɣالسب Ǉيكو Ǉأ Ɣفيج  Ǉقد ضم

                                                 
194 -ǁر في ذلƲان : 

LYON-CAEN Pierre, « Sanction des irrégularités formelles du contrat à durée 
déterminée : faut-il modifier la jurisprudence ?. », Revue Droit social, N° 7 & 8, 2003, 
P. 713. 

195 -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 112. 

 :   2002 أكتوبر 30، المƌرƢ في 455. 72 -00م  انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، رق- 196

www.lexinter.net/JPTXT/recqualification_d’un_cdd_en_cdi.htm  
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                Ƙقرارا ƖŇدƵ ǉكدƌذا ما تǋو ،ýقد العمƵ ƖŇبتحديد مد Ƴا المشرǌفي Ơالقانونية التي يسم ƘǙالحا
 :للمحكمة العليا

 ،)197(1998 جواǇ   09 بالمحكمة العليا، مƌرƢ في      اǙجتماƵية Ʈدر قرار ǇƵ الƺرفة      قدف
 Ǌالوج ǇƵ،انيƛالƽال ǇƵ ،Ǉالقانو ƾبيƱفي ت ƋƱƤة أو الƽالƤم Ǉوذ مƤƋالم ýاألو Ƴر: 

» -    ǇƵاƱينعي ال ǏلƵ            في Ƣرƌالم ýقد العمƵ ǇƋب Ǐقض Ǌأن Ǌفي ǇعوƱجويلية  23 الحكم الم 
 ألنǙ Ǌ يذكر أية حالة      11-90 مǇ القانوǇ رقم     14 و   Ƥ 12  ،13رƾ المواد    036 تحƘ رقم    1995

 ǇمƘǙالحا Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮ12 المن Ǌأن Ǉفي حي ǉǚƵأ Ǌليƍ المشار Ǉالقانو Ǉبالرج مƳو Ǐلƍ 
 التعƨيƨ الƲرفي   ƱƍارƵقد العمý المذكور تنƭ مادتǊ الƛانية ƵلǏ أǇ توƲيف المعني يدýƤ في               

           Ǉواضحا م Ǐرا للحالة األمنية، وكما يتجلƲسسة نƌالم Ǉأم ƨاǌلجǉذǋ      في ýƤيد Ɣالسب ǇƎف Ɩالماد 
 .»  الذكرالسالف 11-90 مǇ القانوǇ 12 مǇ المادƖ 04 و 01الحالة رقم 

ƘبقƱناة العليا    المحكم وǋ  ǚم ǎمد Ƈ         Ǌديƌالذي ي Ʊالنشا ƴالمذكور في العقد م Ɣمة السب
    Ǐلƍ ýƮلت ،ýالعامýƮƽوالحالة            ال Ǐفي الحالة األول ýƤيد ýالعام ýقب Ǉالممارس م Ʊالنشا ǇƋب 

 .11-90 مǇ قانوǇ 12 المادƖ مǇالرابعة 

 ا مƌرƤ انǌا قرار  رقابة المشروƵية في ƵدƖŇ قراراƘ نذكر م       العليا Ʊبƾ قضاƖ المحكمة     وقد
 : الوجǊ الƛاني، المƤƋوذ مǇ انعدام األساس القانوني للحكمǇƵ ،)198(1998 مارس 10في 

 »...-   ǚك Ǉوحيث أ Ǉالعقدي Ɩالماد ƭلم يتم وفقا لن ،ǊنƋبش Ƴƨاني المتناƛة العقد الƮاƤو 
12    Ǉقانو Ǉالم            11-90 م ƘǙالحا Ɣحس ƖرŇالمقر ƖŇالمد Ɣما بدقة أسباǌفي Ǉذ لم يبيƍ  ƭوƮن

 . المادƖتلƵǁليǌا في 

 ƵلǏ أƵ Ǉقد العمý المبرم لمدƖŇ محدودǚƤ Ɩفا لما           Ʈراحة تنƭ   14 أǇ المادƖ    وحيث
 .»  يعتبر Ƶقد العمý لمدƹ ƖŇير محدود11Ɩ-90تنƵ ƭليǊ أحكام القانوǇ رقم 

Ơيتض      Ǉذا القرار أǋ Ǉرفة مƺال        Ƈية اللجوƵشر ǎمد Ƙية بالمحكمة العليا، راقبƵجتماǙا 
 .العمýديد مدƵ ƖŇقد ƍلǏ تح

فالقاضي لǊ سلƱة مقيدƖ في مجاý رقابة المشروƵية، ألǇ العامý يƱلƔ منǊ تقرير               
                 ƖŇتحديد مد Ɣالكتابة أو ذكر سب Ɣياƹ Ǉفي حي ƖŇد المدŇير محدƹ العقد ǇƋب ƠريƮي التǋ واقعة

                                                 
 .بقاالمذكور سا، 161358 رقم العليا  بالمحكمة قرار الƺرفة اǙجتماƵية - 197

 .المذكور سابقا، 158075 رقم الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا  قرار  - 198
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Ʈة العقد، ƵلƵ Ǐكس رقابة المƇǚمة أيǇ يتمتƴ القاضي بسلƱة واسعة في تƽسير العقد، Ƥا              
                ǎالمذكور في العقد ومد Ɣجدية السب ǏلƵ ائري حينما يبحث القاضيƨالج Ǉفي القانو

       Ɩو مقرر في المادǋ لما ǊابقتƱ12م    Ǉقانو Ǉئم في       11-90 مǚالم Ƈاƨوكذا في تكييف الج ،
Ƙالبيانا ýيم كƲتن ǇƵ Ƙسك Ǉالقانو Ǉة أƮاƤ ،ǎرƤاأل Ƙالبيانا ǎحدƍ Ɣياƹ حالة. 

א  א

א  אא

               Ƈاƨالج ƴو توقيǋ ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم Ňللحد ýللعما Ɵاألساسي الممنو Ǉالضما Ǉƍ
ýقد العمƵ ƖŇالقانونية في تحديد مد ƘاƇجراǗالف اƤي Ǉم ýك ǏلƵ. 

               ýمƵ بعقد ýيƺالتش Ǐلƍ Ƈفي اللجو Ǉالقانو ƖاƵدم مراƵ ǏلƵ المترتبة ƘاƇاƨوتعتبر الج
 .)199(حدŇد المدƖŇ ذاƱ Ƙبيعة مƨدوجةم

                 ýقد العمƵ Ǉائر أو فرنسا، أƨفي الج ،Ƈا وقضاǌفق Ƙابƛال Ǉا المدني يعتبر مǌي شقƽف
ƖدŇير محدƹ ƖŇمبرما لمد Ňيعد Ǉالقانو Ǌرقا لما يقتضيƤ ذا أبرمƍ ƖŇد المدŇ200(محد() ýاألو Ƴرƽال.( 

          ƨالتجاو Ƴرد Ɩضرور Ǐلƍ الحاجة ǇƎائي، فƨالج ƾتحديد     أما في الش Ǉالتي تحدث حي Ƙا
مدƵ ƖŇقد العمý، أدƘŇ بالمشرƍ ƳلǏ تسليƵ ƱقوباƵ ƘلƮ ǏاحƔ العمƤ Ǉƍ ýالف أحكام تحديد                 

    ýقد العمƵ Ɩاني (مدƛال Ƴرƽال (          ǊتƵد ƘاƇاƨالج ǉذǋ ƴد العامة للعقود، وتوقيƵالقوا ǇƵ اŅروجƤ
Ňمحد ýقد العمƵ رف الضعيف فيƱدائما ال ýƛالذي يم ýحماية العام ƖضرورƖŇد المد. 

 

                                                 
 .124، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...  ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري-199

200-    ǁر في ذلƲية بالمحكمة العليا رقم       :   انƵجتماǙرفة اƺفي    188773قرار ال Ƣرƌبد   2000 مارس   14، المƵ Ɣذي Ý
 :وفي الƽقǊ والقضاƇ الƽرنسي، انƲر. 124، المرجƴ السابǇ... ƭ ،ƾ العمý الجƨائريالسǚم، قانو

POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 111 – 112 ; 
LOUSTAUNAU-ROY Claude, « contrat de travail à durée déterminée...», Op.cit, P. 465 
& suite ;MAZEAUD Antoine, Op.cit, P. 278 – 279 ; 

، 746. 41 -95 القرار رقم  و 874Ý. 43 -92 رقم   اǗجماƵية،قرار محكمة النقƯ الƽرنسية الƺرفة              وانƲر  
 . المذكور سابقا
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א  א

א א  א

               Ʊالشرو Ǌقد لم تتوفر فيƵ يرƮم Ǉأ Ơيتض ƘاماƨلتǙد العامة في اƵالقوا Ǐلƍ Ƴبالرجو
القانونية ǋو البǇǚƱ، سواƇ كاǇ نسبيا مقرŇرا ألحد العاقديǇ أو مƱلقا فيعاد المتعاقداƍ ǇلǏ الحالة               

 .التي كانا Ƶليǌا قبý التعاقد

   ǇƋبش Ǉقد  لكƵ  ƖŇد المدŇمحد ýالعم    Ɩالماد ƭ14 تن    Ǉقانو Ǉقد    11-90 مƵ تبارƵا ǏلƵ 
               Ɩير محددƹ Ɩلمد ýمƵ قدƵ Ǉالقانو ǊليƵ ƭف ما ينǚƤب ƖدŇمحد ƖŇالمبرم لمد ýالعم . Ƈاƨفالج

                ƘاƇجراǗلم تحترم ا Ǉƍ ،ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ تبارƵو اǋ ƾبƱالمدني الم
ƭوƮالقانونية المنýالعم Ǉا في قانوǌليƵ . 

ŷǗوƈ -Ɣير محددƷ Ɣمبرما لمد Ɣد المدņمحد üاعتبار عقد العم üصيƉت : 
ǚƤفا للقواƵد العامة في اǙلتƨاماƘ فƹ ǇƎياƔ شرƱ مǇ الشروƱ الƤاƮة لعقد Ƶمý محدŇد              

                 Ƶ كسƵ ،ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ Ǌƽتكيي ƖادƵƍ Ǐلƍ ýالعقد، ب ǇǚƱب Ǐلƍ ديƌي Ǚ ƖŇقد المد
 ).201(العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ الذي يƌدي ƍلǏ البǇǚƱ حيƹ ǇياƔ شرƱ مǇ شروƱ الƮحة

 ýƇلنتسا Ǉلك :             Ǐلƍ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ حة فيƮال Ʊشرو Ǉم Ʊشر Ɣياƹ ديƌي Ǚ لماذا
ÞƖŇد المدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌتكييف العقد أن Ǐلƍ ديƌي ýب ǇǚƱالب. 

ي ƵلǏ شروƤ ƱاƮة نƲامية ƨيادǇƵ Ɩ تلǁ التي يحتويǌا Ƶقد           Ƶ ŇǇƍقد العمý محدŇد المدƖŇ يحتو     
                 Ǌأن ǏلƵ ف العقدŇامية يكيƲة النƮاƤال Ʊالشرو ǉذǋ حترمſت Ǚ وبالتالي فعندما ،ƖŇد المدŇير محدƹ ýالعم

Ǌفي Ɩير متوفرƤذا األǋ حةƮ Ʊشرو ýك Ǉأل ،ƖدŇير محدƹ Ɩ202(أبرم لمد(. 

اƘ، فǇƎ العقد الباýƱ متǏ توفرƘ فيǊ شروƵ Ʊقد Ƥƈر          وبالرجوƳ دائما ƍلǏ القواƵد العامة لǚلتƨام     
 وذلǋ ǁو ما نƮ)203(.     ƘƮحيƠ يتحوƍ ýلǋ Ǐذا العقد متǏ انƮرفƘ نية المتعاقديƍ Ǉلƍ Ǐبرام ǋذا العقد            

                                                 
201  - Ɩر المادƲ66/1 ان Ǉقانو Ǉالسالف الذكر11-90 م ،. 

202 -ǁر في ذلƲان   Ǉم Źǚك : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée…, P. 469; 
RIVERO Jean & SAVATIER Jean, Droit de travail, 13eme édition, Presses 
universitaires de France, 1993, P. 440 – 441. 

203 -               ƛالƛبعة الƱائري، الƨالج Ǉام في القانوƨلتǙادر اƮم ،Ƙاماƨلتǚرية العامة لƲالن ،Ǉلي سليماƵ ليƵ   Ǉة، ديوا
 .ƭ ،80 1993المƱبوƵاƘ الجامعية، 
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   Ɩالماد ǊليƵ105)204(    ائريƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم  .      ǊنǚƱم بƹر ǎقد يحتو ýƱرف الباƮفالت
        Ʈالت ýفيتحو ،ƠحيƮ رƤƈ رفƮر تƮناƵ ǏلƵ       Ƙرف الذي توافرƮالت Ǐلƍ ýƱرف البا

   ƠحيƮرف الƮو التǋو ǉرƮناƵ)205( .           Ʊشر Ǌلم يحترم في ǚƛم ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ ذا أبرمƎف
                 ،ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ Ʊشرو ƴجمي Ǌتتوفر في Ǉة لكƽƮال ǉذǌب ǚƱبا Ǉو يكوǌالكتابة، ف

ف المادƖ المذكورƖ شرƱا أساسيا     لذا يتحوƍ ýلǋ Ǐذا العقد الƮحيƹ ،Ơير أنǗ ǊمكاǇ ذلǁ تضي           
والمسƋلة التي تƛور ǋنا    . ǋو ضرورƖ انƮراف نية المتعاقديǇ المحتملة ƍلǋ Ǐذا التƮرف األƤر         

         ǇرفيƱال Ɩرادƍ رفƮتن Ǉأ ýيحتم ýǋ يǋ)  ýوالعام ýالعم ƔاحƮ (    قدƵ برامƍ Ǐلƍ المشتركة
Þ ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ 

لعقد ƍلƵ Ǐقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƤ ،ƖŇاƮة        مǇ المƌكد أنǊ مǇ مƮلحة العامý في تحوý ا        
أما ƮاحƔ العمý فيعتبر ǋذا التحوý جƨاŅƇ يوقƵ ƴليǊ ألنǊ لم يقم               . في القانوǇ الجƨائري  

              Ǉالقانو Ƙمقتضيا ƾوف ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ وǋو ŽǙأ Ǌوج ýأكم ǏلƵ Ǌامƨبالت .  Ǉكما أ
العقد ƵلǏ أنǊ أبرم لمدƹ Ɩير محددƃǙƍ Ɩ         القضاƇ الƽرنسي، كما رأينا، Ǚ يسمƠ بƵƎادƖ تكييف          

     ýالعم ƔاحƮ Ǉدو ýالعام Ǉم ĆƔلƱ206(ب(          Ʊدم احترام الشروƵ مƹيذ العقد رƽتن ýأراد العام Ǉƍو ،
                  ǚف ،ǚƛلحة مالية مƮم Ǌل ƾيحق Ǉكا Ǉƍ ǁذل Ǌفل ،Ǌبرامƍ ندƵ ƖŇد المدŇمحد ýة بعقد العمƮاƤال

مدƖŇ وفƮƤ ƾائƭ النƲام العام اǙجتماƵي الذي       يتحوǋ ýذا العقد بالتالي ƍلƵ Ǐقد ƹير محدŇد ال        
ǉوحد ýيحمي العام. 

وترتيبŅا ƵلǏ ذلǙ ǁ يمكننا أǇ نقوƍ ŇǇƍ ýرادƮ ƖاحƔ العمý يحتمý اتجاǌǋا ƍلƍ Ǐبرام Ƶقد                
Ƶمƹ ýير محدŇد المدƍ ،ƖŇذ تحŇوý العقد يوقƴ كجƨاƵ ƇلƮ ǏاحƔ العمý ألنǊ لم يƌدŎ واجبǊ في                   

 . ي ƍبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇمراƵاƖ الشروƱ القانونية ف

وتƋسيسŅا ƵلǏ ما سبƾ نتساýǋ ýƇ يƠƮ الحديث ǇƵ تحوý العقد في ǋذا المجاÞý وما ǋو                
 Þأو التكييف ýالتحو łوŃǋأ ،ƠحيƮال ƠلƱƮالم 

                                                 
 ƍذا كاǇ العقد باŹǚƱ أو قابǚ لǘبƱاý وتوفرƘ فيǊ أركاƵ Ǉقد Ƥƈر فǇƎ العقد يكوǇ                 «:  التي تنƵ ƭلǏ ما يلي     - 204

 . » كانƘ تنƮرف ƍلƍ Ǐبرام ǋذا العقد ƮǇحيحا باƵتبارǉ العقد الذي توفرƘ أركانƍ ،Ǌذا تبيǇ أǇ نية المتعاقدي

 الرƨاƾ أحمد السنǌوري، الوسيƱ في شرƟ القانوǇ المدني الجديد، المجلد األوý، نƲرية اǙلتƨام بوجƵ                 Ǌبد  - 205
 ،Ƙالحلبي الحقوقية، بيرو Ƙام، منشوراƨلتǙادر اƮام، مƵ1998 ƭ ،546547 و. 

206  -  ǁر في ذلƲان: 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée… », Op.cit, P.468. 

 :1996 ماي 07كذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في           
Revue de la jurisprudence sociale, N° 06, 1996,P. 421 
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               Ǉأ Ǉيذكرو Ƈاǌقƽال Ǉالعقد وتكييف العقد، نجد العديد م ýرية تحوƲن Ǉالكبير بي ƱلƤأمام ال
   Ňد المدŇمحد ýقد العمƵ             ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ Ǐلƍ ýالقانونية يتحو Ʊالشرو ĉذا لم يستوفƍ Ɩ .

ونجد . )207(لكǋ Ǉذا القوƹ ýير سليم، ƍذ ǋناǁ فوارƾ كبيرƖ بيǇ تحوý العقد وتكييف العقد                
       ýتحو ƠلƱƮم ýا تستعمǌسƽالمحكمة العليا ن   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ      ير محدودƹ ýمƵ قدƵ Ǐلƍ 

 .)ƹ )208ير الشكý القانوني الƮحيƠالمدƖŇ في حاý ورودǉ في

ويقƮد بالتكييف تحديد الوƮف القانوني للعقد بƱƵƎاƇ اسم لǊ مǇ أسماƇ العقود المعروفة،             
               ýية القانونية لكǋوالما ƖرادǗا Ǉالقاضي بي ýبرام العقد، ليقابƍ Ǉم Ǉد المتعاقديƮبعد تحديد مق

وتكمǇ أǋمية التكييف في    . )209(د ما Ƶقد مǇ العقود ليƍ ýƮلǏ أǇ تلǁ اǗرادƖ تتƾƽ وƱبيعة Ƶق           
 .معرفة القواƵد القانونية المƱبقة ƵلǏ العقد

ŇǇƍ التكييف الذي يمنحǊ القاضي يستƤلǊƮ مǇ تƽسير العقد الذي لم يƤرƍ ƜلǏ الوجود                  
، ذلǁ أƮ ŇǇاحƔ العمý يعلم أǇ تحديد مدƵ Ɩقد العمý يجƔ أǇ يكوǇ كتابة، وǇƍ لم ينƽذ                  )210(واضحا

ǌƽام يƨلتǙذا اǋƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǐلƍ Ƙǌاتج Ǌرادتƍ Ǉم أ . 

وǋناǁ مǇ يرǎ اƵتبار Ƶقد العمý المبرم لمدƖŇ محدŇدƵ Ɩقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدǇƍ ƖŇ لم                  
 وترǁ للعامý   )211(يتوفر ƵلǏ ما يقتضيǊ القانوƍ ǇنابةŹ شرƵية فرضǌا النƲام العام اǙجتماƵي           

رƵي ألنǊ يƤدم مƮالحǊ، أو ƵلƵ Ǐكس ذلǇƍ ǁ كاǇ          وحدǉ سلƱة ƍجاƖƨ العقد رƹم أنƹ Ǌير ش       
                ǏلƵ القاضي تكييف العقد Ǉم ƔلƱي Ǉأ Ǌة يمكنƵلحة مشروƮتحقيقا لم Ǌƽتكيي ƖادƵƍ في ǎير

Ɩير محدودƹ ƖŇأبرم لمد Ǌƃ212(أن(ýاƱبǘقابلية العقد ل ýƛم )213(. 

                 ،ƭاƤ Ƴنو Ǉم Ƈاƨو جǋ اميƲير النƹ العقد ǏلƵ Ʊالمسل Ƈاƨذا الجǋ ŇǇأ ǎرا لذا نرƲن
لƱبيعة قواƵد قانوǇ العمý التي يحكمǌا نƲام Ƶام اجتماƵي، وǋذا ما جعý قواƵد ǋذا النƲام                 

                                                 
 .ƭ ، 117 1997دراسة مقارنة، مكتبة دار الƛقافة، ƵماǇ، : العقد وýتح ƮاحƵ Ɣبيد الƽتǚوي، - 207

، ذكرǉ ذيƔ   2000 مارس   14، المƌرƢ في    188773الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم       انƲر مǚƛ قرار     - 208
 .124، المرجƴ السابƵ... ƭ ƾبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري

209 - ƭ ،ƾالساب ƴوي، المرجǚتƽبيد الƵ ƔاحƮ 117. 

 210-  ƭ ،ƾالساب ƴوي، المرجǚتƽبيد الƵ ƔاحƮ 122.       

211 -ǁر في ذلƲان  : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée … », Op.cit, P. 469. 

212-ǁر ذلƲان  :   POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 112. 

213 -ǁر في ذلƲان     : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée… », Op.cit, P. 469. 



 63 

ýالعما ƠالƮور لتكريس مƱ214(تت(. 

                Ǉأل ǁذل ،Ɩير محدودƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ ƔلƱ ƾبح ýر العامƛƋويست
       Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮعة المنƱ11القرينة القا    Ǉقانو Ǉ11-90 م   Ǌأساسا لحمايت ƘرŇ215( قر( ،

                   Ǉاألحيا Ưفي بع ǊلحتƮم Ǉم أƹر ،ǁذل Ǌل ƾيح Ǚ الذي ýالعم ƔاحƮ كسƵ ǏلƵ ǁوذل
           ،Ɩير محدودƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ يكيف العقد Ǉتقتضي أ        Ʊلعدم احترام الشرو Ƈاƨكج Ǉلك 

               ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌƃأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ ƔلƱ Ǌل ƾيح Ǚ 216(القانونية( .   łرĉسſلو ابت ǚƛم
             ƾالمسب ƇاǌنǗا ǇƵ Ưتعوي ǏلƵ ýƮيتح ýالعام ǇƎف ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ)    األجور ǇƵ ýيق Ǚ

، وكذا يحƵ ýƮلǏ تعويƯ نǌاية العقد في         )التي كاǇ سيتلقاǋا لو استمر في تنƽيذ ǋذا العقد         
أبرم لمدƹ ƖŇير محدودǚƤ ،    ،Ɩفا للحالة التي يƱلƔ فيǌا تكييف العقد ƵلǏ أنǊ           )217(القانوǇ الƽرنسي 

الذي لǇ يكوǇ مǌما ƍذ ليسƘ للعامý أقدمية        ( حيث يتحýƮ فقƵ ƱلǏ تعويƯ التسريƠ التعسƽي        
 .)218(الذي Ǚ يقǇƵ ý ستة أشǌر أجر) كافية

ńانيƙا -Ɣير محددƷ Ɣمبرما لمد Ɣد المدņمحد üاعتبار عقد العم ƖǗحا : 
حتويǌا Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، والسƌاý      سبƾ أǇ تعرضنا ƍلǏ مƤتلف البياناƘ التي يجƔ أǇ ي         

                  ƖŇمبرما لمد ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ تبارƵا Ǐلƍ ديƌي Ƙالبيانا ǁتل Ǉأي م Ɣياƹ Ǉأ ýǋ ناǋ ƟروƱالم
ƹير محدŇدÞ Ɩ أم ǋ ýǋناǁ تمييƨ بيǇ بياناƘ تعتبر جوǋرية وفي حاý تƤلǌƽا يƱبƾ الجƨاƇ المدني                  

ǌƽلƤدي تƌي Ǚ ǎرƤأ Ƙالعقد وبيانا ǏلƵƇاƨذا الجǋ ƴتوقي Ǐلƍ ا. 

1 -              ǅالمادتي Ǐƺ Ɣالمذكور Ɩلف البياناƢلت Ɣير محدودƷ Ɣņلمد ǃبرƈ ǈنƈ Ǎتكييف العقد عل 
 ƵلǏ أŇǇ تحديد مدƵ Ɩقد العمý       11-90 مǇ قانوǇ    11تنƭ المادƖ   : 11-90 مƽ ǅانوǅ    12 و 11

       Ɩوتضيف الماد ،Źكتابة Ǉيكو Ǉأ Ɣيرد الع        12يج Ǉأ Ɣيج Ǌأن Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم    ǎحدƍ Ǉقد ضم

                                                 
214-ǁر في ذلƲان  : 

ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée… », Op.cit, P. 469. 
 .، المذكور سابقا43263 -02  انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية رقم -215

216-ǁر في ذلƲان  : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée… », Op.cit, P. 468. 

217 -       Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮمن  L 122-3-4         Ǉقانو Ɣرنسي، المعدلة بموجƽال ýالعم Ǉقانو Ǉ06-2003 م  Ƣرƌم ،
 مǇ  %10والمقدرƖ بù   . 2003 جانƽي   04، جريدƖ رسمية للجمǌورية الƽرنسية ƮادرƖ في        2003 جانƽي   03في  

 .لتي تقاضاǋا العامýǚƤ ý كý مدƖŇ العقدمجموƳ الرواتƔ الƤام ا

218 - Ɩالماد ǁر في ذلƲر 73 انŇ04 مكر Ǉقانو Ǉأيضا11-90 م Ý : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée… », Op.cit, P. 468.                                 
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               ƖرŇالمقر ƖŇالمد Ɣوسب ǊتŇيذكر في العقد مد Ǉوأ ،ýقد العمƵ Ɩا بتحديد مدǌفي Ɵالمسمو ƘǙالحا .
               ýبعقد العم ƾتتعل Ʊة شروƛǚƛ Ʊائري ذكر فقƨالج Ƴالمشر Ǉأ ƭلƤنست Ǉالمادتي Ǉاتيǋ حكم Ǉم

فما ǋو الجƨاƇ   . تǊ، ذكر مدŇتǊ وسبƔ تحديد مدƵ     Ňقد العمý محدŇد المدƖŇ   كتابة  : محدŇد المدǋ ƖŇي  
Þ Ʊالشرو ǉذǋ لف أحدƤت ǏلƵ Ɣالمترت 

   Ɩالماد ƭ14تن    Ǉقانو Ǉذا           11-90 مǋ ǊليƵ ƭفا لما ينǚƤ تبار العقد المبرمƵا ǏلƵ 
     Ɩير محدودƹ ƖŇمبرما لمد Ǉا،            . القانوǌنƋبش ýجدا Ǚ ةƛǚƛال Ʊالشرو ǉذǋ Ǉأ ǎنر ǁذل Ǉوم

رد Ƶدم احتواƇ العقد ƵلǏ المدƖŇ وƵلǏ سبƔ        فبمجرد Ƶدم ورود العقد في الشكý الكتابي، أو لمج        
ƖدŇير محدƹ ƖŇا لمدŅيعتبر العقد مبرم ƖŇتحديد المد. 

               Ǐلƍ دي حتماƌي Ƙالبيانا ǉذǋ لف أحدƤت Ǉية بالمحكمة العليا أƵجتماǙرفة اƺال Ƙوقد أكد
 ƵƍادƖ تكييف العقد ƵلǏ أنǊ أبرم لمدƹ Ɩير محددƖ، وذلǁ في العديد مǇ قراراتǌا مýƛ القرار                 

 : )219( 2000 مارس 14المƌرƢ في 

 »...-               Ɣاألسبا Ǚو ýقة العمǚƵ ƖŇمد Ǉلم يتضم ǇرفيƱال Ǉالعقد المبرم بي Ǉأ ǇايƵ حيث 
Ɩبيعة مستمرƱ ذو Ǌأجل Ǉم ǉضد ǇعوƱالم ýيƺالذي تم تش Ʊية النشاƵونو. 

               Ɩالماد ƭة لنƽالƤم Ɩمحدد ƖŇالعقود المبرمة لمد Ǉأ Ƈا وقضاǌفق Ƙابƛال Ǉم Ǌƃنƍ 12حيث  Ǉم 
  Ǉ11-90قانو               Ɩالماد ǊليƵ ƘƮوفقا لما ن ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ قودƵ Ǐلƍ ýس   14، تتحوƽن Ǉم 

 Ǌير محلƹ في ǁف ذلǚƤم النعي بƛ Ǉوم Ǉالقانو«. 

 :)220( 2000 نوفمبر 15وكذا القرار المƌرƢ في 
وأنǌا كذلǙ ǁ تتضمǇ مدǚƵ ƖŇقة العمý واألسباƔ التي مǇ أجلǌا وƲف العامý كما              ... -«

 .»Ǉ نوƵية النشاƱ الذي يمارسǊ المƱعوǇ ضدǋ ǉو ذو Ʊبيعة مستمرƖ وƹير مƌقتة أ

     Ǉالقراري Ǉذيǋ ƖƇقرا ýǚƤ Ǉ221(م(           ƖادƵƍ Ƈاƨج Ʊالذي يسل Ƈلنا موقف القضا Ơيتض 
تكييف العقد مƵ Ǉقد Ƶمý محدŇد المدƍ ƖŇلƵ Ǐقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، حيǇ تƤلف شرƱ كتابة                  

Ňالمقر ƖŇالعقد أو ذكر المدǊتŇتحديد مد Ɣللعقد أو سب Ɩر . 

                                                 
 .، المذكور سابقا188773ر الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم   قرا- 219
، ...، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري        188774قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم         - 220

 ƭ ،ƾالساب ƴ125المرج. 
أفريý 11، المƌرƢ في    Ý 191290 والقرار رقم  1999 مارس   09، المƌرƢ في    175128 انƲر أيضا القرار رقم      - 221

، ذكرǋا ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý        2000 جواǇ   06، المƌرƢ في    Ý197886 وكذا القرار رقم      2000
 .ƍ 130لǏ 126، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...الجƨائري 
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Þ Ʊالشرو ǉذǋ يرƹ لفƤت ǏلƵ Ƈاƨذا الجǋ ƾبƱين ýǋ Ǉلك 

بالرجوƍ ƳلǏ  :  الجزاƅ المǃƏǘ لتƢلف البياناƖ التǏ لǃ يذكرǉا القانوǅ صراحة           – 2
القواƵد العامة نجد أǋ Ǉناǁ شروƱا يحتوي Ƶليǌا العقد محدŇد المدƖŇ توجد في كý العقود                   

ية األƱراف، أǋلية األƱراف، وجود محý وسبƔ مشروƵيǇ وƵند            األƤرǎ، مýƛ ذكر ǋو    
اýǚƤǗ بƋحد ǋذǉ الشروǙ Ʊ يمكǇ أǇ يقاƵ Ǉƍ ýقد العمý محدŇد المدƖŇ يعتبر مبرما لمدƹ ƖŇير                   

Ƴير مشروƹ Ǉسيكو ǉذا العقد بدورǋ Ǉمادام أ ،ƖدŇمحد. 

لقة فقƱ بعقد العمý    لكǇ المشرƳ الƽرنسي، كما رأينا، يضيف بعƯ البياناƘ اǗلƨامية المتع         
محدŇد المدƖŇ، مýƛ ذكر اسم العامý المستƤŽلŽف ومنƔƮ العمý الذي كاǇ يشƺلǊ في Ƶقد                   

ǋ Ǉƍذǉ البياناƘ رƹم سكوƘ     . اǙستǚƤف، أو تحديد نوƵية النشاƱ الذي سيمارسǊ العامý بدقة        
 .المشرƳ الجƨائري Ƶنǌا فǌي ǋامة ƤاƮة حيǇ ممارسة الرقابة Ƶلǋ Ǐذǉ العقود

 Ǉرنسي في وكاƽال ýالعم Ǉقانو ýتعدي ýرنسي، قبƽال Ƈتكييف 1990القضا ƖادƵƍ Ƈاƨج ƾبƱي ،
 Ɩفي الماد Ɩامية الواردƨلǗا Ƙالبيانا ýك ǏلƵ ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ 122-3-1العقدL، ŇǇأل 

، )222(القرينة القانونية ƈنذاǁ كانƘ بسيƱة، وبالتالي يمكǇ لƮاحƔ العمý اǗتياǇ بالدليý العكسي           
               ƨيمي ƠبƮذ أƍ ،رنسيƽال Ƈير موقف القضاƺعة فتƱالقرينة القانونية قا ƘبحƮأ ýبعد التعدي Ǉلك

             Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽفي ال Ɩرية الواردǋامية الجوƨلǗا Ƙالبيانا Ǉ122-3-1بيL  Ƙوالبيانا 
 . اǗلƨامية األƤرǎ الواردƖ في الƽقراƘ األƤرǎ مǇ المادƖ نƽسǌا

    Ǐي الحالة األولƽا في            فŇأم ،ƖدŇير محدƹ ƖŇتبار العقد مبرما لمدƵو اǋالمدني و Ƈاƨالج ƾبƱي
                Ƈاƨا الجǌلف بعضƤند تƵ ƾبƱو يǌف ،Ƙالبيانا ǉذǋ Ǉرنسي بيƽال Ƈالقضا ƨانية فيميƛالحالة ال
المدني، أمŇا بالنسبة ƍلǏ بعضǌا اƤǓر فǚ يƱبǋ ƾذا الجƨاƇ، أي أǇ للقاضي سلƱة تقديرية في                 

ǁقد              فتعتبر م . )223(ذلƵ في Ɣائƺال ýالعام ƔƮاسم ومن Ɣياƹ Ǉرنسية أƽال Ưحكمة النق
           ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵǗ كاف Ɣف سبǚƤستǙ224ا    Ǉحي ýالحا ǁوكذل ،

                                                 
222-ǁر في ذلƲفي    ان Ƣرƌرنسية، المƽال Ưية بمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺ1987 نوفمبر 17قرار الǊليƍ أشار ، : 

LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 713. 
 يذكر Ʈراحة أǇ للقاضي      1990 أكتوبر   Ƥ 30اƮة أǇ المنشور الƮادر ǇƵ وƨير العمý الƽرنسي المƌرƢ في            - 223

                 Ɩالماد  Ǉا مǋانية وما بعدƛال Ɩقرƽفي ال Ɩالوارد ǎرƤامية األƨلǗا Ƙالبيانا ƭƤة تقديرية فيما يƱسلL 122-3-1 ،
ǁر في ذلƲان:LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 714    

. Ý95- 41 والقرار رقم    1997 ماي   06، المƌرƢ في    940. 41 -94 انƲر قرار محكمة النقƯ الƽرنسية، رقم        - 224
، المذكورƖ  2003 ماي   13، المƌرƢ في    Ý01- 40 .809 والقرار رقم    1998 فيƽري   24، المƌرƢ في    420
 : 2003 أفريý 30حكمة النقƯ الƽرنسية المƌرƢ في انƲر أيضا قرار الƺرفة اǙجتماƵية بم. سابقا

Revus Droit social, N° 7 & 8, 2003, P. 716.  
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       ýالعام Ǌلƺالذي سيش ýالعم ƔƮتحديد من Ɣياƹ)225( .       اقيةƽتǙا Ǉتعيي Ɣياƹ ا في حالةǌلكن
، لم تعتبر ذلǁ سببا     )227(و ƵنواƮ Ǉندوƾ التقاƵد اǗضافي    ، أ )226(الجماƵية المƱبقة ƵلǏ العقد   

         ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵǗ 228(كافيا(       Ǉامياƨلƍ ǇيƱالشر Ǉذيǋ Ǉم أƹر ،
 Ɩالماد Ǉالتوالي م ǏلƵ السادسة والتاسعة Ǉقرتيƽفي ال ǇوارداL 122-3-1. 

فǌناǁ مǇ يƌيد اجتǌاد    :  حوǋ ýذا الموضوƳ   وƍذا ما Ƶدنا ƍلǏ الƽقǊ الƽرنسي فسنجدǉ قد اƤتلف        
ǎرƤاأل Ƙالبيانا ǏلƵ Ƈاƨذا الجǋ ƾبيƱت Ǉيرفضو ǇروƤƈرنسية، وƽال Ư229(محكمة النق(. 

وýƮ الƽقƍ ǊلǏ وضƴ معيار للتمييƨ بيǇ البياناƘ التي يƱبƵ ƾليǌا الجƨاƇ المدني في              قد ت و
فǇƎ كاǇ الشرƾ .   Ʊ الجƨاƇ المدني  حاƹ ýيابǌا وبيǇ تلǁ التي Ǚ يƌدي ƹيابǌا في العقد ƍلǏ تƱبي           

ضروريا لممارسة الرقابة ƵلƮ Ǐحة العقد مƱ Ǉرف العامý نƽسǊ أو مƽتƫ العمý أو القاضي،               
فƺياǋ Ɣذا الشرƱ يƌدي ƍلǏ اƵتبار العقد أبرم لمدƹ ƖŇير محدودƖ، أما Ǉƍ كاǇ للشرƱ مǌمة                   

رم لمدƹ ƖŇير محدودƖ، وƍنƃما     فƺيابǙ Ǌ يƌدي ƍلǏ اƵتبار العقد أب      ) Ƥƍ)informativeبار وǚƵƍم   
Ǉا في القانوǌليƵ ƭوƮالمن ǎرƤاأل ƘاƇاƨذا العقد الجǋ ǏلƵ ƴ230(توق(. 

           Ƙالبيانا ǉذǋ ýك Ǐلƍ يمƲبالتن ƾرƱائري فلم يتƨالج Ƴأما المشر .   Ʊتشتر ýǋ وبالتالي
Þ Ǚ أم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ حةƮل 

الواردƖ في قانوǇ العمý الجƨائري،     في الحقيقة، Ǉƍ الƺاية المرجوƖ مǋ Ǉذǉ البياناƹ Ƙير          
     Ɩفي الماد Ɩالوارد ǁ12 و 11وتل    Ǉقانو Ǉوالقاضي       11-90 م ýالعم ƫتƽم Ǉي تمكيǋ Ɩواحد 

وحتǏ العامý نƽسǊ مǇ ممارسة الرقابة ƵلǏ مدǎ احترام  العقد المبرم للشروƱ التي يƽرضǌا                
Ǉالقانو .Þ Ƙالبيانا ǉذǋ Ǉفما موقف المحكمة العليا م 

                                                 
 :، أشار ƍلي2000Ǌ أفريý 19 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في - 225

LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 714. 
 :، أشار ƍلي1999Ǌ أكتوبر 26لنقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في  انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة ا- 226

LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 714. 
 :، أشار ƍلي2001Ǌ فيƽري 28 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في - 227

LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 714. 
228 -ǁر في ذلƲان  : 

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 377. 
 .LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 714:   انƲر في ƵرƯ مواقف الƽقǌاƇ المƤتلƽة- 229

230 -ǁر في ذلƲان  :LYON-CAEN Pierre, Op.cit, P. 715   
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  ƈ-    يماƺ           فǘƢستǗعقد ا Ǐƺ فŻلƢالمست üومنصب العام ǃوجوب ذكر اس ƫƢم  :يƹر 
 Ǚ ينƵ ƭلǋ Ǐذا الشرƱ في قانوǇ العمý، فǋ ǇƎذا الشرƱ يمýƛ فائدƖ              )231(أǇ القانوǇ الجƨائري  

فƽي حالة ƹياƔ مǋ ýƛذا البياǇ في العقد Ƶ .         Ǚملية ǋامة ǋي تمكيǇ الرقابة ƵلƵ Ǐقد اǙستǚƤف       
 .يقة وجود استǚƤف مƵ ǇدمǊ، مƴ أƮ ǇاحƔ العمý قد يتعسفيمكǇ ألحدĆ أǇ يعرف حق

. وƍننا لم نجد في قراراƘ المحكمة العليا التي اƱلعنا Ƶليǌا أيŇ نƨاƳ حوƵ ýقد اǙستǚƤف              
لكننا نرǎ أنǊ مǇ الضروري أǇ يذƔǋ اجتǌاد المحكمة العليا ƍلǏ اƵتبار Ƶقد اǙستǚƤف الذي                

ŽلƤالمست ýالعام ƔƮوية ومنǋ Ǉيتضم ǙƖدŇير محدƹ ƖŇقد مبرما لمدƵ ف. 

وƍنǊ لمǇ الƮائƔ في نƲرنا أǇ يتدýƤ المشرƳ للنƵ ƭلǏ وجوƔ احتواƵ Ƈقد العمý محدŇد                
Ǌلƺيش Ǉالذي كا ƔƮلف والمنƤالمست ýوية العامǋ ǏلƵ قتاƌم Ɣائƹ ýامƵ فǚƤاست Ɣبسب ƖŇالمد. 

نƲرŅا ألŇǇ  : د ƺيما يƫƢ تحديد منصب العمü الذي سيشƸلǈ العامü بدƽة Ǐƺ العق            -ب   
                   Ǉيكو Ǉأ Ɣيج ،ƖدŇمة محدǌيذ مƽلتن ƃǙƍ يبرم Ǚو Ƙقƌقد مƵ بيعةƱبال ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ
العمý الذي يقوم بǊ العامý محدŇدا بدقة في العقد، ألǇ سلƱة ƮاحƔ العمý في Ƶقد العمý محدŇد                 

كوǋ Ǉذǉ السلƱة   المدƖŇ مقيدƖ فيما يƭƤ تƺيير شروƱ العمý، كمكاǇ العمý أو منƔƮ العمý، ل             
ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ ýبعقد العم Ʊة فقƮاƤ. 

                ǎمراقبة مد Ǉة مƮاƤ القاضي Ǉفي تمكي ýƛامة تتمǋ Ɩفائد Ǉأيضا تكم Ǉذا البياǋ وفي
مǚئمة السبƔ المذكور في العقد مƴ النشاƱ الذي يƌديǊ العامý وفي حالة ما ƍذا توýƮ القاضي                 

       ǚير مƹ ýالعام Ǌالذي يمارس Ʊالنشا Ǉأ Ǐلƍ         بيعةƱبال Ʊالنشا Ǉالمذكور في العقد، أو أ Ɣئم للسب
ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ دائم يكيف القاضي العقد Ʊو نشاǋ. 

               Ɣي سبǋ قتا، وبالتاليƌا مƱنشا ýيانة سكة حديدية تشكƮ ýماƵتبار أƵا ǚƛي مƽيك ǚف
 يمارس رقابة حقيقية    كاف لتحديد مدƵ ƖŇقد العمý رƹم أǋ Ǉذا النشاƱ بالƱبيعة دائم، فالقاضي            

ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈئمة اللجوǚم ǎمد ý232(حو(. 

              Ǉا أǌاد منƽية بالمحكمة العليا، يستƵجتماǙرفة اƺال ǇƵ Ƙالقرارا Ǉالعديد م ƘدرƮ وقد
  ýالعام Ǌديƌالذي ي Ʊالنشا ƴالمذكور في العقد م Ɣمة السبƇǚم ǎمد ǏلƵ رقابة Ǉيمارسو Ɩالقضا

 :، ǇƵ الوجǊ األوý)233(2000 مارس 14قرار المƌرƢ في في الواقƴ، مýƛ ال

                                                 
231 -  Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽراحة في الƮ ǊليƵ ƭرنسي الذي ينƽال ýالعم Ǉكس قانوƵ ǏلƵL 122-3-1. 
 .107،  المرجƴ السابƭ ،ƾ ...  ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 232
 .، المذكور سابقا188773  قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم - 233
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 »- ...               Ǚو ýقة العمǚƵ ƖŇمد Ǉلم يتضم ǇرفيƱال Ǉالمبرم بي ýقد العمƵ Ǉأ ǇايƵ حيث
 Ɣقتةونوعية النشاطاألسباƌير مƹ Ɩبيعة مستمرƱ ذو Ǌأجل Ǉم ǉضد ǇعوƱالم ýيƺالذي تم تش . 

 مǇ  12مدƖŇ محددƖ مƤالƽة لنƭ المادƖ      حيث أنǊ مǇ الƛبƘ فقǌا وقضاƇ أǇ العقود المبرمة ل         
  Ǉ11-90قانو               Ɩالماد ǊليƵ ƘƮوفقا لما ن ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ قودƵ Ǐلƍ ýس   14، تتحوƽن Ǉم 

 Ǌير محلƹ في ǁف ذلǚƤم النعي بƛ Ǉوم Ǉالقانو«. 

، ǇƵ الوجǊ األوý والƛاني ǙرتباǌƱما،      )234(2000 نوفمبر   15وكذا القرار المƌرƢ في     
Ƥالم Ǉم ǇوذيƤƋانعدام األساس القانونيوالم Ǉوم Ǉالقانو ƾبيƱفي ت ƋƱƤة والƽال: 

وأنǌا كذلǙ ǁ تتضمǇ مدǚƵ ƖŇقة العمý واألسباƔ التي مǇ أجلǌا وƲف العامý كما              ... -«
 Ǉقتة)235(نوعية النشاط أƌير مƹو Ɩبيعة مستمرƱ و ذوǋ ǉضد ǇعوƱالم Ǌالذي يمارس . 

ý مǋ Ǉذǉ الشروƱ يكوǇ مƤالƽا للقانوǇ       حيث مǇ الƛابƘ أƵ Ǉقد العمý الذي يكوƤ Ǉا        ... 
 Ɩبقا ألحكام المادƱ Ňد المدŇير محدƹ قدƵ 14ويعتبر Ǉقانو Ǉ11-90 م «. 

         ýيƺالذي تم تش Ʊية النشاƵنو Ǉبيا Ʊالمحكمة العليا تشتر Ǉأ ǎنر Ǉالقراري Ǉذيǋ ýǚƤ Ǉم
ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ǇرفيƱال Ǉتبر العقد مبرما بيƵا Ǚƍو ،Ǌألجل ýالعام. 

Ǌ نرǎ أǇ البياƍ Ǉذا كاǇ أساسيا لتمكيǇ القاضي مǇ ممارسة الرقابة ƵلǏ العقد، يجƔ               وƵلي
أǇ يذكر وƃǙƍ يعتبر العقد مبرما لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، أمŇا ƍذا لم يكǇ أحد البياناƘ ضروريا للرقابة،                 

Ǌيابƹ Ǉالعقد حي ǏلƵ المدني Ƈاƨالج ƾبيƱت Ǉيمك ǚف . 

 تƽسيرǋا بشǇƋ البياناƘ األƤرǎ الضرورية التي لم         ونƋمý أǇ تتوسƴ المحكمة العليا في     
ýالعم Ǉا قانوǌمƲين. 

                                                 
 .، المذكور سابقا188774  قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، رقم - 234

ý في العقد، لǇ يتمكǇ القاضي مǇ مراقبة مدǎ مƇǚمتǊ مƴ سبƔ              فلو لم يذكر نوƳ النشاƱ الذي يƌديǊ العام         - 235
ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد . 
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          Ơائري سمƨالج Ƴالمشر ŇǇƎالمدني المذكور، ف Ƈاƨالج ǏلƵ ƖوǚƵ)236(   ǉيرƲن ǁوكذل 
ام Ƶقد   بتوقيƴ جƨاƇاƘ جنائية Ƶند Ƶدم مراƵاƖ الشروƱ القانونية في اللجوƍ Ƈلƍ Ǐبر            )237(الƽرنسي

  ƖŇد المدŇمحد ýمƵ .              و المعنيǋ Ǌبما أن ،ǉسوا Ǉدو ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ƙالعقوبا ǉذǋ ƾبƱوت
               Ǌل Ǉكضما ƖرŇمقر ŹǚƮي أǋ ذƍ ،Ƙالعقوبا ǉذǋ ƾبيƱت Ǉمستبعد م ýفالعام ،Ʊالشرو ǉذǋ باحترام

ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈفي اللجو ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم. 

ƵقوباƘ مالية نƵ ƭليǌا المشرƳ الجƨائري ونƲيرǉ        : يǇوتنقسم ǋذǉ العقوباƍ ƘلǏ قسم    
 . الƽرنسي وƵقوباƘ سالبة للحرية نƵ ƭليǌا المشرƳ الƽرنسي

 ŷǗوƈ-المالية Ɩالعقوبا : 
   Ɩالماد Ňƭ146تن     Ǉقانو Ǉر مŇتي   11-90 مكرƋما ي ǏلƵ  :»     ةƽالƤم ýك ǏلƵ Ɣيعاق 

لمدƖŇ المحدودƤ ƖارƜ الحاƘǙ والشروƱ     ألحكام ǋذا القانوǇ المتعلقة باللجوƍ ƇلƵ Ǐقد العمý ذي ا         
      Ǉراحة في المادتيƮ اǌليƵ ƭوƮ12 و 12المن         Ǉرامة مالية مƺب ،Ǉذا القانوǋ Ǉ1000 مكرر م 

 Ǐلƍ Ɯ2000د ƘاƽالƤدد المƵ Ɣبقة حسƱم Ɯد «. 

                 Ǉالمالية، دو Ƙالعقوبا ƃǙƍ ƾبƱي Ǚ ائريƨالج Ƴالمشر Ǉأ ŹǙلنا أو Ơيتض ƭذا النǋ Ǉم
، ƍذ كاǇ المشرƳ يƱبƾ الƺرامة المالية       )238( 06-82وبǚƤف قانوǇ   .  للحرية العقوباƘ السالبة 

           Ǉر في قانوƤƈ بمعيار Ǐفقد أت ،Ǉالمعنيي ýدد العماƵ Ɣ11-90حس     ƘاƽالƤدد المƵ Ɣو حسǋو 
                 Ɩبعبار ،ýدد العماƵ Ɣبحس Ǚ دد العقودƵ Ɣبحس ƘاƽالƤدد المƵ Ǉذ في الحسباƤƌبالتالي ي

Ƶقود مƤالƽة لشروƱ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý فƵ ǇƎدد            أƤرƍ ǎذا كاǇ للعامý أربعة      
Ƙمرا ƴربƋرامة المالية بƺف الƵأربعة بالتالي تضا Ǉيكو ƘاƽالƤالم. 

    Ɩالماد ƭتن ǁ193كذل    Ǉقانو Ǉ11-90 م  Ǌƃأن ǏلƵ  :»      ،رامة في حالة العودƺف الƵتضا 
ƘاƽالƤالم ƭƤفيما ي. 

      ƽالƤم Ɣالف بسبƤالم Ǉذا أديƍ وداƵ شر      ويعتبرƵ نيƛǙا ýǚƤ لةƛا السابقة  ) 12(ة مماŅرǌش
 .»للواقعة المǚحقة 

                                                 
236 - Ɩ146  الماد Ǉقانو Ǉأمر 11-90 مكرر م Ǐبمقتض Ǌ21-96، بعد تعديل. 
237 - Ɩالماد  L 152-1-4رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
238 -    ƖŇالماد Ƙما يلي       91 كان ǏلƵ ƭتن Ǌحكام    «: منǖالف لƤم ýك Ɣيعاق       Ɩالمحدد ýقة العمǚالتشريعية المتعلقة بع 

    Ǉرامة مƺب ƖŇ500المد   Ǐلƍ 1000         Ǉالمعنيي ýدد العماƵ قدر ǏلƵ ƾبƱت Ɯد «      Ǉ11-90، ولم يرد في قانو  ýƛم 
 Ɩالماد Ɣبموج Ǌبعد تعديل Ǚƍ ذا الحكمǋ21 أمر Ǉ21-96 م Ɩالماد Ƙر146، التي أضافŇمكر . 
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               ƭوƮالعقوبة المن ƾبƱة  تƽالƤالم ýالعم ƔاحƮ اǌفي Ɣالتي يرتك Ǐاألول ƖŇي المرƽف
 Ɩا في المادǌليƵ146بقةƱف العقوبة المƵفي حالة العود تضا Ǉلك ،Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉر مŇمكر . 

      Ɩذكر الماد Ǉم مǌƽر   12كما يŇالرقابية ويكتشف         مكر Ǌامǌندما يمارس مƵ ýالعم ƫتƽم Ǉأ
أƮ ŇǇاحƔ العمý لم يحترم شروƱ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý وأƵذرǉ ولم يĉƸƮ، يحرŇر محضر                  

، ويحكم  )240( يرسلƍ ǊلǏ وكيý الجمǌورية الذي بدورǉ يقوم بتحريǁ الدƵوǎ الجƨائية          )239(مƤالƽة
        Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮرامة المنƺمك 146القاضي بال     Ǉقانو Ǉر مŇجلسة    11-90ر ýفي أو 

 .)241(بحكم قابý للتنƽيذ بالرƹم مǇ المعارضة واǙستئناف 

               ƘǙالحا ƜارƤ لف الكتابة أو ورود العقدƤفي حالة ت Ʊالعقوبة فق ǉذǋ ƾبيƱت ýمجا Ǉويكو
 Ɩفي الماد Ɩ12المقرر Ǉقانو Ǉ11-90 مǊتŇتحديد مد Ɣللعقد وسب ƖرŇالمقر ƖŇلف المدƤوكذا ت ،. 

  Ǉلك               Ǚ ýقد العمƵ ƖŇة أحكام تحديد مدƽالƤم Ǉحي ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ بقةƱرامة المالية المƺقيمة ال
               ،ýالعم ƔاحƮا دينار بالنسبة لƽأل ýƛفماذا تم ،ýالعم ƔاحƮ تعسف Ǉم ýالحقيقي للعام Ǉالضما ƾتحق

ýالعم ƔاحƮ تعسف Ǉم Ǌر تحميƛأك Ƙضمانا ýالعام ƇاƱƵǗ ،تشديد العقوبة Ɣوجو ǎننا نرƍ. 

 :العقوباƖ السالبة للحريņة -ƙانيا 
               ǏلƵ ƾبƱالمدني الم Ƈاƨير الجƺف ،Ƈاƨالج Ǉم Ƴذا النوǋ ǏلƵ ائريƨالج Ǉالقانو ƭين Ǚ
                Ưرƽرامة المالية التي تƺوال ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ Ǐلƍ العقد ýي أي يتحوƵير الشرƹ العقد

                                                 
239 -Ƶƍ Ǉمانية أيام مƛ بعد مرور ǁذل   Ɩالماد Ƙمقتضيا Ɣحس ،ǉ12ذار Ǉقانو Ǉ03-90 م ،ýتشية العمƽبم ƾيتعل ،

ƾالساب ƴالمرج. 

  ويƛار ƍشكاý في ǋذا المجاǋ ýو أنƵ Ǌندما يحرŇر مƽتƫ العمý محضراŹ بالمƤالƽة يرسلƍ ǊلǏ وكيý الجمǌورية، فمǇ المƌكد                     - 240
Ǐ أنǊ أبرم لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ فيرفƴ األمر ƍلǏ القسم           أǇ العامý يرƔƹ في نƽس الوقƘ في المƱالبة بƵƎادƖ تكييف العقد Ƶل            

                    Þ Ǚ ائي أمƨا القاضي الجǌليƍ ýƮي بالنتيجة التي يتوƵجتماǙالحالة يتقيد القاضي ا ǉذǋ في ýǌي بالمحكمة، فƵجتماǙا
Þ ائيةƨالج ǎوƵفي الد ýƮƽال Ǉحي Ǐلƍ المدنية ǎوƵفي الد ýƮƽال ƇرجاƎو مقيد بǋ ýǋ ،ǎرƤأ Ɩوبعبار. 

، المرجƴ  ...ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري     (     Ǉƍ كانƘ محاضر مƽتƫ العمý لǌا حجة قاƱعة كما ذكر                
   ƭ ،ƾ323الساب(              ýالعم ƫتƽا مǋرŇالمحاضر التي يحر ǇƎية بالمحكمة العليا فƵجتماǙرفة اƺاد الǌاجت Ɣوحس ،

، المƌرƢ  62132انƲر القرار رقم    (يǌا بالتƨوير،   فيما يƭƤ الجانƔ الجƨائي لǌا قوƛ ƖŇبوƘ مƱلقة ƍلǏ أǇ يƱعǇ ف           
فالقاضي الجƨائي يتقيد بالمحاضر التي     ). ƭ ،112   1992،  01المجلة القضائية، Ƶدد    / ،1990 أكتوبر   08في  

يحرŇرǋا مƽتƫ العمý، فǇƎ قلنا بƎرجاƇ الýƮƽ في الدƵوǎ اǙجتماƵية لحيǇ الýƮƽ في الدƵوǎ الجƨائية فǋ ǇƎذا                  
ا القاضي اǙجتماƵي بالنتيجة التي توƍ ýƮليǌا مƽتƫ العمý وǋو ما Ǚ يقبý، أما Ǉƍ قلنا أنǙ Ǌ ترجƋ                   معناǉ أننا قيدن  

 .الدƵوǎ اǙجتماƵية لحيǇ الýƮƽ في الدƵوǎ الجƨائية فاحتماƮ ýدور أحكام متناقضة موجود

241 - Ɩ12/2  الماد Ǉقانو Ǉ03-90 مƾالساب ƴالمرج ،ýتشية العمƽبم ƾيتعل ،. 
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للحرية، وذلƵ ǁلƵ Ǐكس    ƵلƮ ǏاحƔ العمǙ ،ý تƱبƵ ƾلƮ ǏاحƔ العمý أية Ƶقوبة سالبة             
        Ɩالماد ƭرنسي الذي تنƽال ýالعم ǇقانوL 152-1-4  اǌالمالية التي    242 بعد تعديل Ƙالعقوبا ǏلƵ

   Ǐلƍ ýƮ3750ت             Ǐلƍ ýƮف العقوبة المالية لتƵأورو،  7500 أورو، وفي حالة العود فتضا 
Ǉالعقوبتي ǎحدƎر، أو بǌقوبة الحبس تقدر بستة أشƵ ǊليƵ ƾبƱت ǁذل Ǐلƍ ضافةǗوبا. 

              Ǉم Ƙالذي وضع Ưرƺال ƾية وتحقƵرد ƘقوباƵ يǋ السالبة للحرية Ƙالعقوبا ŇǇحقيقة أ
                ýيƺرقلة التشƵ Ǐلƍ ديƌة السالبة للحرية يƮاƤ Ƙتشديد العقوبا ǇƎف ǎرƤة أǌج Ǉم Ǉلك ،Ǌأجل

           ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو Ǉم ýالعم ƔحاƮوف أƤ243(لت(    Ƙسساƌالم Ǉة وأƮاƤ ،
Ƌي التي تلجǋ ƖيرƺƮالƖŇالمد ƖدŇمحد ýمƵ قودƵ برامƍ Ǐلƍ Ɩرƛ244( بك(. 

                 ýقود العمƵ ǏلƵ ƾبƱام القانوني المƲاية بالنƽك ĉǇائري لم يعتƨالج Ƴالمشر ŇǇكما أ
               Ƈا باللجوǌفي Ơالقانونية التي يسم ƘǙمعرفة الحا ýالعم ƔحاƮأ ǏلƵ ŃƔŎعłƮŃو ما يǋقتة، وƌالم

        ǁتل Ɣبسب ǁبدقة، وكذل ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ       سيرƽفي ت Ƴة الواسعة لقاضي الموضوƱالسل 
     Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙ12الحا    Ǉقانو Ǉالمذكور في        11-90 م Ɣمة السبƇǚم ǎسير مدƽوفي ت 

ýالعام Ǌديƌالذي ي Ʊالعقد والنشا. 
              Ưترƽا يǋقرارƍ ذƍ ،سالبة للحرية ƘقوباƵ ƾبيƱت Ǉدو ýا تحوǋالتي نرا Ɣي األسباǋ ǁتل

Ƙالواجبا Ǉتكو Ǉأ Źواضحة بدقةبداية ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ɩالملقا . 

                                                 
 : ي ذلǁ انƲر ف- 242

Loi n° 2002-73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Journal officiel de la 
république française du 18 janvier 2002. www.legifrance.gouv.fr    

243 -        Ňبد Ƴد المشرŇائري، فلم يحدƨالج Ǉة في القانوƮاƤ          وبالتالي ،ƖŇد المدŇمحد ýمة لعقد العمƲد القانونية المنƵقة القوا
                    Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙالحا ǎحدƍ Ǉضم ýƤيد Ǌأن ǏلƵ Ǌƽيكي ýمƵ قدƵ ندما يبرمƵ ýالعم ƔاحƮ ǇƎ12ف  Ǉم 

  Ǉ11-90قانو              Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙسير الحاƽة واسعة في تƱللقاضي سل Ǉا، فيعيد    12، لكǌموضƺرا لƲن 
كذلǁ بما أǇ القانوǇ لم ينƵ ƭلǏ       .  العقد ƵلǏ أنǊ أبرم لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، بالتالي يوقǋ ƴذǉ العقوباƵ ƘليǊ            تكييف

المدƖŇ القƮوǎ للعقد فعندما يتجدŇد العقد، يمكǇ أيضا للقاضي أǇ يحكم بǇƋ المدƖŇ المقررƖ للنشاƱ المذكور في العقد                  
ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ فيعيد تكييف العقد Ǌئمǚت ǙǊليƵ Ƙالعقوبا ƾبƱوي ƖدŇير محدƹ . 

لذا نجد أƮحاƔ العمý يقعوǇ ضحية Ƶدم        .         وكǋ ýذا ناتǇƵ Ɲ السلƱة الواسعة التي Ƥولǌا المشرƳ للقاضي            
                 ƔحاƮوف أƤت Ǐلƍ ديƌذا يǋ Ǉر الوحيد، ألŇو المتضرǋ ýالعام Ǉاية يكوǌالقانونية، وفي الن ƭوƮالن Ɵوضو

 .مý، وبالتالي يƛƌر ذلǁ سلبا ƵلǏ التشƺيƍ ،ýذ ترتƴƽ نسبة البƱالةالعمý مǇ تحديد مدƵ ƖŇقد الع

244 -ǁر في ذلƲان  : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La lutte contre la précarité des emplois : une réforme 
du CDD,discréte mais non sans importance », Revue Droit social, N° 3, 2002, P. 312. 
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ǋذا وقد ذكرنا فيما تقدم أǇ العقد أيضا يمكنǊ أǇ يحتوي ƵلǏ بياناƹ Ƙير ƍلƨامية، يضيǌƽا                
، وǋي بياناǙ Ƙ يمكǇ أǇ يكوǇ الجƨاƵ ƇلǏ           )245(األƱراف في العقد تƤضƴ للقواƵد العامة      

         Ǉد العامة، فمƵالقوا Ǐلƍ Ƴبالرجو ǁمدنيا، وذل ƃǙƍ اǌتƽالƤد        مǌيذ ما تعƽبتن ǊليƵ Ƈم بشيƨالت 
Ǌ246(ب(            ممكنا ǁذل Ǉكا Ǉƍ يناƵ Ǌامƨيذ التƽتن ǏلƵ أجبر ƃǙƍو ،)247(     Ưبالتعوي ǊليƵ أو يحكم ،

Ǌامƨيذ التƽدم تنƵ ǇƵ 248(الناجم( . 

               Ǉرقابة فعالة للحد م Ƙلياƈ Ǐلƍ Ɯنائي يحتاƛستǙام اƲالن Ċýك ŇǇƎذا المبحث، فǌة لƮǚƤوك
     ،Ǌليƍ Ƈالتعسف في اللجو             Ǉقانو ýة بعد تعديƮاƤ Ǌائري تكريسƨالج Ƴالمشر ýذا ما حاوǋو

، ƍذ قرŇر رقابة مƽتƫ العمƵ ýلǏ كý العقود المحددƖ المدƖŇ التي             21-96 بموجƔ أمر    90-11
  ýالعم ƔحاƮا أǌيبرم .              ýالعم ƫتƽالعقود أمام م ǉذǋ ƯرƵ Ǉم ƇǙƌǋ مƨما يل Ɣياƹ في Ǉلك

      Ɩالماد ƭن Ʒا أفرǌر 12لكي يراقبŇمكر     Ǉقانو Ǉمجرد      11-90 م Ƙذ أضحƍ ،اǌمضمون Ǉم 
Ǉا في القانوǌليƵ ƭوƮالرقابية المن ýالعم ƫتƽام مǌتذكير لم. 

أǇ يƨيý التنƲيم في ميداǚƵ ǇقاƘ العمý، فƎنǊ قد         ƛم ƍنǊ بسبƔ أŇǇ المشرƳ الجƨائري أراد        
ي يمكǇ أǇ   ترƵ ǁدƖ أمور ǋامة لم ينƲمǌا، مýƛ المدƖŇ القƮوǎ لعقد العمý وƵدد المراƘ الت               

، وبالتالي تركƘ الحرية ألƮحاƔ العمý في وضƴ النƲام          Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   يتجدد ǚƤلǌا   
      ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد ǏلƵ ƾبƱة القاضي واسعة في مراقبة       . القانوني المƱسل ƘبحƮوبالنتيجة أ

     ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو ýقد العمƵ           أ Ǉة واسعة يمكƱبسل ƴتمت Ǉم ýك ǇƋالعلم ب ƴيتعسف  ، م Ǉ
ýالعام ƠالƮ ذا األمر ليس فيǋو. 

وقلنا Ǉƍ توقيƴ الجƨاƇ المدني Ǚ يجƔ أǇ يكوǇ ضدŇ مƮالƠ العامý ألنǊ قرŇر حماية                  
 بتكييف  ةلمƮالحǊ، لذا نرǎ ضرورƖ استئƛار العامý وحدǉ دوƮ ǇاحƔ العمƤ ýاƮة بالمƱالب            

            Ǚ القاضي الذي Ǉدو Ǐوحت ،ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ ام      العقدƲالن Ǐلƍ ستنادǙا Ǌل ƾيح 
ƖدŇير محدƹ ƖŇالعقد أبرم لمد ǇƋب Ǌسƽن Ƈتلقا Ǉالعام ليحكم م. 

                Ǉحي ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ بقةƱالمالية الم Ƙفي العقوبا Ƴد المشرŇيتشد Ǉأ ýمƋأيضا ن
ýقد العمƵ ƖŇبتحديد مد ƾالمتعل ƴللتشري ǊتƽالƤم. 

                                                 
245 -Ɩائري106   المادƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم . 

246 - Ɩ160/1  المادǊسƽن Ǉالتقني Ǉم . 

247 - Ɩ164  المادǊسƽن Ǉالتقني Ǉم . 

248 - Ɩ176  المادǊسƽن Ǉالتقني Ǉم . 
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Ǐانƙال üالفصǏانƙال üالفص  

   العامü عند انقƮاƅ عقد العمü محدņد المدƔņ العامü عند انقƮاƅ عقد العمü محدņد المدƔņحقوقحقوق
كاǇ الƽقǊ التقليدي Ǚ يميƨ بيƵ Ǉقدي العمý محدŇد المدƖŇ وƹير محدŇد المدƃǙƍ ƖŇ في مرحلة                 

 Ǉالعقدي Ƈ249 (انقضا(               ƾيح Ǚ بحيث Ơالتسري Ňمحميا ضد ƖŇد المدŇير محدƹ بعقد ýالعام Ǉذ كاƍ ،
دوǇ تعويƯ مقابý للعامý، أما Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ حيǇ وƮوý           لƮاحƔ العمƍ ýنǌاƇ العقد     

         ýأي مقاب ǏلƵ ýالعام ýوƮح Ǉي دوǌفينت Ǌة       . أجلƮاƤ Źالمرحلة حساسة جدا ǉذǋ وتعتبر
بالنسبة للعامý، ألǇ كý ضماناƘ استمرارية ǚƵقة العمý التي يتمتƴ بǌا كƵ ýامý بعقد ƹير                 

، فƮاحƔ العمǙ ý يدفƴ أي شيƵ Ƈند نǌاية Ƶقد العمý            محدŇد المدǙ ƖŇ تنƱبƵ ƾلǋ Ǐذا العقد       
ƖŇد المدŇ250(محد(. 

                ýاية األجƹ Ǐلƍ التعاقدية Ǌاماتƨرف التƱ ýذ كƽين ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉسريا Ǉفحي
              ƖŇد المدŇالعقد محد Ƙي التي جعلǋ ǇرفيƱال Ɩرادƍ ŇǇا، ألǌسƽبن ƘاماƨلتǙد للعقد فتنقضي اŇالمحد .

فاƍ ǇلǏ ضرورƖ مواƮلة تنƽيذ ǋذǉ اǙلتƨاماƘ، فيجƔ حينئذĆ تجديد العقد،            لكǇ قد يحتاƜ الƱر   
                 ƘاماƨلتǙيذ اƽلة تنƮموا Ǉالعقد، بحيث تكو ýأج Ǉم ĈýŎجłعſالعكس، قد تحدث أمور ت ǏلƵو
مرǋقة أو مستحلية ألحد الƱرفيǇ، فيجوƨ أليŇ منǌمùا أǇ ينǌي العقد رƹم أǇ أجلǊ لم يحǇ بعد،                 

 .، يدفƴ تعويضا للƱرف المضروروفي حاý تعسف أحدǋم

   Ɩالماد ƭ66/02وتن    Ǉقانو Ǉما يلي   11-90 م ǏلƵ  :»      ƘǙفي الحا ýقة العمǚƵ يǌتنت 
 :التالية

 ...-  ýقد العمƵ ýأج ƇذانقضاƖالمحدود Ɩي المد «. 

يتبيǇ لنا مǋ Ǉذǉ المادƖ أǇ األجý الƱبيعي لنǌاية اǙلتƨاماƘ التعاقدية في Ƶقد العمý محدŇد               
ƖŇفي العقد         المد ǊليƵ ƾƽالمت ýاألج Ƈو انقضاǋ ) ýالمساس      ). المبحث األو ǊنƋش Ǉليس م ǁذل Ǉلك

                 Ưتعوي ƴم ǁوذل ،Ǌأجل ýحلو ýقب Ǌائǌنƍ Ɣالعقد الذي توفر أحد أسبا Ƈاǌنƍ راف فيƱاأل ƾبح
 ).المبحث الƛاني(الƱرف المضرور جراƇ اǗنǌاƇ التعسƽي مǇ جانƔ واحد 

                                                 
249 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 259. 

250 -    Ɩبقا للمادƱ L 122-3-4              ال ýالعم ǏلƵ Ưتعوي ƴبدف ýالعم ƔاحƮ مƨرنسي، يلتƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم  Ƙقƌم
 .مǇ مجموƳ األجور التي تقاضاǋا ýǚƤ مدƖŇ العقد% 10يساوي 
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א  א

אא א  א

Ǌقƽ251(لقد استقر ال(Ƈوالقضا )252( Ƈتلقا Ǉادية ومƵ ةƽƮي بǌينت ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉأ ǏلƵ 
Ǌسƽ253(ن(   ýاألج ýحلو Ǉحي         Ǌفي ǊليƵ ƾƽالمت ýالعم Ƈاǌللعقد أو انت Ǉالمعي)حينما    )254 ǇرفيƱال Ǉƍو ،

     ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد ǏلƵ قاƽ255(ات(  Ƙنما كانƍ        لما Ǉوقد كانا يعلما ،ǁذل Ǐلƍ ماǌب Ƙروف أدƲ ǁناǋ 
لجƍ Ƌلƍ Ǐبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ بǚƵ ǇƋقة العمý لǇ تدوم Ʊويǚ ألسباƱ Ɣبيعية، كما في حالة                  

 .النشاƱ الموسمي، أو اقتƮادية، مýƛ الƨيادƖ في العمý، أو اجتماƵية، كما في حالة اǙستǚƤف

دƖŇ يعتبر مǇ العقود الƨمنية، فǇƎ الƱرفيǇ لما اتƽقا ƵلǏ تحديد           وبما أƵ ŇǇقد العمý محدŇد الم     
وانقضاƇ العقد  . مدƖŇ العقد يكوناǇ قد اتƽقا ƵلǏ انقضاƇ اǙلتƨاماƘ المتقابلة بوƮوý أجý العقد            

، وتجسيداŹ  )256(حيǇ حلوý أجلǊ ليس ƃǙƍ احتراما للقوƖ الملƨمة Ǘرادتǌما المشتركة والمتبادلة            
 مǇ التقنيǇ المدني الجƨائري التي تنƵ ƭلǏ أǇ         106منƮوƵ ƭليǌا في المادƖ     للقاƵدƖ العامة ال  

 .العقد شريعة المتعاقديǇ، وذلƵ ǁلǏ الرƹم مǇ أǇ مبدأ سلƱاǇ اǗرادƖ ترد ƵليǊ قيود قانونية

. وبالتالي، وكنتيجة منƱقية تنتǌي ǚƵقة العمý محدŇد المدƖŇ بانقضاƇ األجý المحدŇد في Ƶقد            
يمكǇ أǇ يتضمǇ أجŹǚ معينŹا أو قابǚ للتعييǇ، لذا فƎنƃنا           Ƶ Ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ      وذكرنا سابقا أ  

           ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ýتحديد أج Ǐلƍ ƾرƱسنت) ýاألو ƔلƱالعقد،      )الم ýأج ýوƮوبعد و ،
لǖسباƔ المذكورƖ سلƽا، يمكǇ أǇ يستمر الƱرفاǇ في مواƮلة تنƽيذ اǙلتƨاماƘ التعاقدية، فيتجدŇد             

 ).المƱلƔ الƛاني(قد Ʈراحة أو ضمنيا الع
                                                 

251 - Ǉم Źǚك ǁر في ذلƲان  : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 161 ; 
MAZEAUD Antoine, Op.cit, P. 281 ; JAVILLIER Jean-claude, Op.cit, P. 315 ; 
BERAUD Jean-marc, Op.cit, P. 87 ; AMOURA Amar, Droit du travail & droit social : 
guide pratique, EL MAARIFA, Alger, 2002, P. 72. 

، نشرƖ  1997 أكتوبر   14، المƌرƢ في    154792 انƲر في ذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية للمحكمة العليا، رقم            - 252
 .ƭ ،187 1999، 55القضاƖ، العدد 

 .259رجƴ السابǋƨ   ƭ ،ƾدي يكǇ، الم- 253

254 -                     Ǉيمك ǚرف القاضي، فƱ Ǉم ƖدŇير محدƹ ƖŇمبرما لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ في حالة Ǌنا أنǋ ƖشارǗا Ɣيج 
ǁر في ذلƲان ،ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ ƘاƇجراƍ باحترام ƃǙƍ العقد Ƈاǌنƍ: 

SAVATIER Jean, « La requalification des contrats de travail à durée déterminée 
irréguliers », Revue Droit social, N° 05, 1987, P. 410. 

255 -                       Ɣفيج ،Ɩمحدود ƖŇلمد ýمƵ قدƵ Ǌأن Ɩمعينة، يعني مباشر ƖŇبمد ǉتم تحديد ýمƵ قدƵ ýليس ك ǊنƋنا بǋ ي التذكيرƺينب 
 .المدƖŇأساسا احترام كý الشروƱ الموضوƵية والشكلية لنقوý أǇ العقد محدŇد 

 .ƭ ،372 1995 جýǚ العدوي وƮƵام أنور سليم، قانوǇ العمý، منشƖƋ المعارف، اǗسكندرية، - 256
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א  א

א א  א

          ƖŇقود المدƵ أو Ɩالعقود المستمر Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ)257(     م بتقديمƨيلت ýالعام ŇǇأل 
       Ǉمعينة أو قابلة للتعي Ǉمƨال Ǉم ƖŇلمد ǊملƵ .       العقد في العقد ƖŇمد ǏلƵ ƾاƽتǙا Ɣيج ǊليƵو  ƃǙƍو 

ƖدŇير محدƹ ĆƖŇمبرما لمد Ǉكا. 

ŇǇƍ أجý العقد ǋي المدƖŇ التي يكوǇ الƱرفاǇ قد اتƽقا ƵلǏ أǇ يبقيا ملتƨميǚƤ Ǉلǌا، وينتǌي العقد                  
، ويترتƔ  )الƽرƳ األوý ( أو لمجرد ƍنجاƨ العمý المتƵ ƾƽليǊ        )258(تلقائيا بمجرد انتǌاƇ المدƖŇ المتƵ ƾƽليǌا     

Ƶ تلفƤار تƛƈ اية العقدǌن ǏلƵ Ɩير محدودƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ Ƈاǌانت ǇƵ Ɲالتي تنت ǁتل Ǉ)انيƛال Ƴرƽال.( 

א  א

א א א  א

رƹم كوǇ التراضي ƵلǏ المدǋ ƖŇو األýƮ، وǇƍ اƤتلف الƱرفاǇ حوý مدƖŇ العقد، فǚ ينعقد               
    ƖŇالمد ýلف التراضي حوƤرفا    )259(العقد لتƱال ƾƽلم يت ǇƎما        ، فǌيعني أن ǁذل ǇƎالعقد ف ýأج ǏلƵ Ǉ

ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƍ داƮق. 

ويتمتƴ األƱراف بحرية تحديد أجƵ ýقد العمý محدŇد المدƖŇ، لكǇ مƴ ضرورƖ احترام                
    ƖŇالمد Ʊا شرǌالقانونية ومن Ʊالشرو .          ǏلƵ ƭين Ǚ ائري الحاليƨالج ƴالتشري Ǉأ Ǉم مƹŇوبالر

    Ňمحد ýلعقد العم ǏƮأق ýأج         ƾالساب Ǉفي القانو ǊليƵ Ǉبعكس ما كا ،ƖŇ260(د المد(   Ƴالمشر ǇƎف ،
          ýقة العمǚƵ دم ديمومةƵ Ǉم Ňللحد ǎرƤأ Ƙلياƈ ǏلƵ ƭن .   Ɩالماد ƭ12فتن      Ǉقانو Ǉمكرر م 

90-11                ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم ƖرŇالمقر ƖŇالمد Ǉأ Ǉكد مƋقليميا يتƍ ƭتƤالم ýالعم ƫتƽم Ǉأ ǏلƵ 
العامý مǇ أجلǊ ، وذلǁ تحƘ مراقبة قاضي الموضوƳ، وǋذا ما            موافقة للنشاƱ الذي وƲف     

 .)261(ذǋبƍ ƘليǊ المحكمة العليا

                                                 
257  - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ137 حسي. 

258  - ƭ ،ƾالساب ƴواني، المرجǋاأل ýكام Ǉ659 حسام الدي. 

259  - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ249 حسي. 

260  -ƖŇومد  Ɩالماد Ǉأ م Ɩقرƽال Ɣحس ،Ʊفق Ɩواحد ƖŇر، قابلة للتجديد مرǌة أشƛǚƛ 27 العقد Ǉقانو Ǉسالف الذكر06-82 م ،. 

. 1998 أفريý   14، المƌرƢ في    162035 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا الƮادر تحƘ رقم            -  261
 ƭ ،ƾالساب ƴم، المرجǚبد السƵ Ɣذي ǉ114ذكر. 



 76 

ومعنǏ ما سبƾ أŇǇ لمƽتƫ العمý وقاضي الموضوƳ سلƱة تقدير المدƖŇ المناسبة للنشاƱ المذكور 
ý في العقد، ونعلم أǇ مǇ لǊ سلƱة واسعة يمكǇ أǇ يتعسف، لذا نرǎ أǇ تحديد مدƖŇ قƮوǎ للعقد يعم

                 ǊليƵ Ǉو ما كاǋو ،ýر للعامƛحماية أك ƾويحق ،ýƛالسليم واألم ýو الحǋ اǌاحترام ǏلƵ رافƱاأل
       Ǉقانو ýƲ ائري فيƨالج Ƴر        . 06-82موقف المشرŇرنسي أيضا الذي قرƽال ýالعم Ǉقانو ǉو اتجاǋو

                ǏلƵ ƭبالن ǁا، وذلǋƨيتجاو Ǉأ ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم ýاألحوا ýفي ك Ǉيمك Ǚ ǎوƮق ƖŇمد  Ǉأ 
Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ يمكǇ أǇ يتجدŇد مرƖŇ واحدƖ فقƱ تضاف ƍلǏ المدƖŇ األولǏ في حدود ƛمانية                   

 .)263( كƵ ýƮƋام، لكǇ نƭ المشرƳ الƽرنسي ƵلǏ مدد أƤرǎ)Ƶ)262شر شǌرا

فƽي كǚ النƲاميǇ تكوǇ لƱǖراف الحرية في ƍبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ لكý المدƖŇ القانونية،               
  ǌل Ǉقد                كما تكوƵ برامƎف ،Ǉالقانو ǉالذي يقر ǏƮاألق Ňالحد Ǉم ýأق ƖŇمد ǏلƵ م الحرية في التراضي

                   Ʊفق Ƈƨج ǏلƵ يرد Ǉأ Ǉيمك ýالموسم، ب ýك ƖŇلمد Ɩبالضرور Ǉيكو Ǚ قد ǚƛم ƖŇد المدŇموسمي محد
ƛ Ɩم ƍنǊ رƹم أǇ القانوǇ الƽرنسي يسمƠ بǇƋ تýƮ مدƖŇ العقد المبرم لتنƽيذ مǌمة محدŇد               . مǇ الموسم 

 .ƛمانية Ƶشر شǌرا، فǋ ǇƎذا Ǚ يمنƴ مǇ أǇ يكوǇ العقد لمدƖŇ أقý مǋ Ǉذǉ المدƖŇ المقررƖ قانونا

                 ýب ،ƖŇالمد ǉذǌم التقيد بǌليƵ رافƱاأل Ǉأ Ǐيعن Ǚ للعقد ǎوƮق ƖŇمد ǏلƵ Ƴالمشر ƭفن
يمكنǌم التراضي ƵلǏ مدƖŇ أقý، وƱبعا Ǚ يمكǇ اǙتƽاƵ ƾلǏ مدƖŇ أƱوý، وǋنا يǌƲر التراضي                

ƵƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ƖŇمد Ǐل. 

                 ǚأج Ǉيتضم Ǉأ Ɣالعقد دوما يج Ǉالمناسبة للعقد أ ƖŇالمد ǇƵ الحديث Ǉم مǌƽي Ǚ Ǉأ Ɣويج
                  ƖŇأو لمد Ƴالمشرو Ɩبرام العقد لمدƍ كما في حالة ،Ǉير معيƹ ýأج ǏلƵ يحتوي Ǉأ Ǉيمك ýمعينا، ب

 .يمكǇ بǌا تحديد أجý العقدموسم، لكǇ في كý األحواý يجƔ أǇ يحتوي العقد ƵلǏ واقعة 
 ŷǗوƈ-معينا ǘجƈ العقد ǅميƮت : 

                 Ɩالماد ǊليƵ ƘƮذا ما نǋو Ǌبرامƍ معينا منذ ǚأج ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉيتضم Ǉأ Ɣيج
L 122-1-2    رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم  .          ƖŇيعتبر العقد مبرما لمد ýذا األجǋ ýƛم Ɣياƹ Ǉوحي
Ɩير محدودƹ. 

                                                 
262  -ƽر الƲان  Ɩالماد Ǉانية مƛال ƖقرL 122-1-2رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 

263  -       Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽتضيف ال L 122-1-2          ر فيǌتسعة أش Ǐلƍ ƭتنق ǎوƮالق ƖŇالمد Ǉأ    ýوƤار دƲحالة انت
                   ،Ǉا تدابير الحماية واألمǌلبƱمستعجلة تت ýماƵدية أƋأو في حالة ت ،Ɩير محدودƹ ƖŇلمد ýمƵ بعقد ýƺمش ýامƵ

أǇ المدƖŇ القƮوǎ للعقد يمكǇ أǇ تƍ ýƮلǏ أربعة وƵشريǇ شǌرا، Ǉƍ كاǇ العقد محدŇد المدƖŇ ينƽذ في الƤارƜ،                    و
أو في حالة ذǋاƵ Ɣامý مƛبƘ قبý تاريخ الحذف الƽعلي لمنƮبǊ، أو حيǇ وجود Ʊلبية استƛنائية في المƌسسة                   

 .للتƮدير ƵلǏ أǙ Ǉ تقý مدƖŇ العقد في ǋذǉ الحالة ǇƵ ستة أشǌر
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ومعنǏ األجý المعيǇ في العقد     . ألحياƵ ǇلǏ أجý معيǇ في العقد     يتƾƽ الƱرفاǇ في أƹلƔ ا    
ǋو تضميǇ العقد تاريخ انتǌائǊ منذ ƍبرام العقد، أي تاريخ انتǌاƇ اǙلتƨاماƘ المتقابلة بدقة منذ                 
ƍبرام العقد، كǇƋ تحدد مدƖŇ العقد بشǌر، أو ينƭ في العقد ƵلǏ أǇ تاريخ ƍنǌاƇ العقد مǋ ǚƛو                     

 .2004 فيƽري 28

حدƖ قياس المدƖŇ يمكǇ أǇ تكوǇ باليوم، باألسبوƳ، بالشǌر أو بالسنة، ƍذ المǌم ǋو أǇ                 وو
يومŅا، Ƥمسة  ) 28(فيعتبر أجý العقد معينا ƍذا كاǇ مŹǚƛ لƛمانية وƵشريǇ           ،)264(تكوǇ المدƖŇ معينة  

)05 (Ǉث سنيǚƛأو ل ƴأسابي . 

فة Ƶباراƹ Ƙامضة   ويجƔ أǇ يكوǇ تعيǇ األجƤ ýاý مǇ كý لبس واشتباǉ، مŹǚƛ بƎضا             
يبرم العقد لمدƤ Ɩمسة    « ، أو القوý    »يبرم العقد لمدƤ Ɩمسة أشǌر تقريبا       « كالقوý في بنود العقد     

 ýاألق ǏلƵ رǌأش« ýتقدير « ، وكذا القو ǏƮأق ǏلƵ رǌمسة أشƤ Ɩ265(»يبرم العقد لمد(. 

نƘ والحكمة مǇ تعييǇ األجǋ ýي تحقيƾ نوƳ مǇ اǙستقرار في ǚƵقة العمý، ولو كا                
مƌقتة، ألŇǇ العامý يعلم أجý انتǌاƇ العقد، وبالتالي يمكŰنǊ ذلǁ مǇ البحث ƵلƵ ǏمƤƈ ýر في                  

Ɣالمناس Ƙ266(الوق( . 

 : عدǃ تƮميǅ العقد ƈجŷǘ معينŷا-ƙانيńا 
Ǚ يمكǇ للƱرفيǇ في بعƯ األحياǇ الجƨم بدقة حوý أجý انقضاƇ العقد، كما في حالة                 

     Ǚ الموسم، فالموسم Ɩقد لمدƵ برامƍ            Ǚ روفƲب Ʊو مرتبǋ ذƍ ،Ǌائǌانت Ƙم بدقة بوقƨالج Ǉيمك 
              ،Ɩشديد Ɩالحرار Ƙذا كانƍ ýوƱي ǚƛياف مƱƮǙفموسم ا ،Ɩراف المتعاقدƱاأل ýقب Ǉا مǌنŋتبي Ǉيمك

Ňبرام                أمƍ ǁالموسم، كذل ƖŇمد ƭŮقلſوبالتالي ت ،ƘيماƤالم ǏلƵ ýقباǗا ƭا فينقŹƽيƱل ōالجو Ǉذا كاƍ ا
  ،Ƴالمشرو ƖŇقد لمدƵ              ƌالتنب ƔعƮوي ǚويƱ وقتا ƾرƺيست ýالعم Ǉما فاƤض ƨنجاǗا Ǉكا ǇƎف 

بوقƘ انتǌائƍ ،Ǌذ أمرŃ انتǌائǊ مرتبƱ بالǌمŊة في العمý وƍمكانياƮ ƘاحƔ المشروƳ المادية،                
والشيƇ نƽسǊ بالنسبة Ǘبرام Ƶقد ǙستǚƤف Ƶامƹ ýائƔ لمرضǊ، فƽترƖ الشƽاǙ Ƈ يمكǇ توقعǌا،              

 .)267(رفƯ جانƔ مǇ الƽقǊ أǇ تكوƮ Ǉالحة كƋجý لعقد العمý محدŇد المدƖرƹم أŇǇ فترƖ الشƽاƇ ي

ورƹم ƍمكانية ƍبرام العقد دوǇ أجý معيǙ Ǉستحالة الجƨم بتاريخ انتǌائǊ، فƎنǙ Ǌ يوجد ما                
يمنƴ األƱراف مǇ اǙتƽاƵ ƾلǏ تعييǇ أجý للعقد وتجديدǉ في كý مرǇƍ ،ƖŇ كاǇ الƺرƯ الذي                  

                                                 
264  -ǁر في ذلƲان : 

POULAIN Guy, Les contrat de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 24. 
265 -ǁر في ذلƲان   :POULAIN Guy, Les contrat de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 25.     

266 - ƭ ،ƾالساب ƴواني، المرجǋاأل ýكام Ǉ641 حسام الدي. 

267 - ýكام Ǉحسام الدي  ƭ ،ƾالساب ƴواني، المرجǋ641األ. 
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 .)268(د، أو أǇ أسباƹ ƔياƔ العامý المƛبƘ لم تنتǊ مǚƛأنجƨ مǇ أجلǊ لم يتحقƾ بع

لكƍ Ǉذا أبرم العقد بƺير تعييǇ المدƖŇ وبƺير تعييǇ العمý الذي ينتǌي العقد بƎتمامǊ، كاǇ العقد     
Ɩير محدودƹ Ɩلمد Ć269(حينئذ(. 

وǙ يتمتƴ الƱرفاǇ بالحرية في تعييǇ أجý العقد مƵ ǇدمǊ، بý فقǙ Ʊ يتم تعيǇ أجý العقد في                   
 مǇ قانوL 122-1-2   ǇلحاƘǙ التي Ǚ يمكǇ تعيينǊ، وǋو ما يǌƽم مǇ الƽقرƖ الƛالƛة مǇ نƭ المادƖ                ا

العمý الƽرنسي، والتي ذكرƘ حالة اǙستǚƤف وحالة انتƲار الدƤوý الƽعلي لعامý مشýƺ بعقد ƹير               
ة ƍلǏ تحديد مدƖŇ    محدود المدƖŇ وحالة ƍبرام Ƶقد Ƶمý موسمي أو تلǁ النشاƱاƘ التي يلجƍ Ƌليǌا بالƱبيع              

 .Ƶقد العمý، ورجوƳ العامý الƽعلي أو تحقƾ الƺرƯ الذي أبرم مǇ أجلǊ العقد ǋو تاريخ انتǌاƇ العقد

                Ʊفق Ʊواشتر ،Ǉير معيƹ ƖŇد المدŇالعقد محد ýأج Ǉيكو Ǉأ Ƴالمشر ƨأجا ýاألحوا ǉذǋ ýي كƽف
 .لمǌƽوم المدني لǖجýأǇ يحتوي ƵلǏ واقعة مستقبلة ذاƱ Ƙبيعة موضوƵية محدŇدƖ ومƤƋوذǇƵ Ɩ ا

لكǇ تتƹ ƾƽالبية الƽقƵ ǊلǏ أǋ Ǉذǉ الواقعة وحدǋا ƹير كافية لتضمǇ حقوƾ العامý في                 
               Ƙأو وق ýالعم Ƈاǌانت Ƙوق ƴتوق ýمكانية العامƍ في Ǉيكو Ǉأ Ʊالتعاقدية، وتشتر ǊقتǚƵ استقرار

ƹ ýير متوقƴ، ولو    حلوý األجƍ ،ýذ Ǚ كƽي Ƶلم العامý بعرضية ǚƵقتǊ وبالتالي فƎذا كاǇ األج             
 Ɩد المدŇير محدƹ العقد Ǉكا ýالعام Ɣجان Ǉتقريبية، م ƖورƮ270(ب(. 

    Ǌقƽال Ǉم Ɣ271(وقد انتقد جان(            Ǚ Ǌألن ،ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم Ǉير المعيƹ ýاألج ýقبو ƖŇبشد 
ƾالحقو Ǐأدن Ǌل Ǉيضم Ǚو ،ýقة العقدية للعامǚاستقرار الع Ǉيضم. 

 فنƵ ƭلǏ أنǊ في حالة Ƶدم تعييǇ أجý للعقد محدŇد           )272(1990لذا تدýƤ المشرƳ الƽرنسي في      
وفي ǋذǉ الحالة Ǚ يمكǇ ألي مǇ        . المدƖŇ، يجƔ أǇ يتضمǇ مدƖŇ دنيا يتƾƽ حوý مدŇتǌا األƱراف           

 . الƱرفيƍ ǇنǌاƇ العقد قبý مرور ǋذǉ المدƖŇ، وƃǙƍ اƵتبر متعسƽا ويلتƨم بتعويƯ الƱرف المضرور

    Ǉذا كاƍ فǚƤستǙقد اƵ ǇƋوبش           ،ýذا األجǋ ýف قبŽلƤالمست ýاد العامƵ ǇƎف ،Ǉمعي ýأج Ǌل 
، أما ƍذا كاǇ العقد Ǚ يتضمǇ أجǚ معينا،          )273(فذلǙ ǁ يƌدي حتما ƍلǏ نǌاية Ƶقد اǙستǚƤف        

                                                 
268-ǁر في ذلƲان   :SAVATIER Jean, « le terme du contrat conclu ... »,  Op.cit, P. 141. 
269 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 263. 
270 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 263. 
271 -ǁر في ذلƲان  Ǉم ǚك : 

POULAIN Guy, « La loi du 3 janvier 1979, relative au contrat de travail à durée 
déterminée. », Revue Droit social, N° 03, 1979, P. 69 ; SAVATIER Jean, « le terme du 
contrat conclu ... »,  Op.cit, P. 141. 

272 -    Ɩ03  الماد     Ǉقانو Ǉفي    613-90  م Ƣرƌ1990 جويلية   12، م       ƖادرƮ رنسيةƽورية الǌرسمية للجم Ɩفي ، جريد
 .  مǇ قانوǇ العمý الƽرنسيL 122-1-2، التي تعدý المادƖ 1990 جويلية 14

273 - ǁر في ذلƲان :    SAVATIER Jean, « le terme du contrat conclu ... »,  Op.cit, P. 142. 
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               ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد ýمƵ قدƵ Ǐلƍ ýتحو ƃǙƍدنيا و ƖŇمد Ǉيتضم Ǉأ Ɣيعتبر   )274(فيج Ćحينئذ ،
 .)275(عقدرجوƳ المستƤلŽف ǋو أجý انتǌاƇ ال

ونرǋ . ǎذا ولم يميƨ المشرƳ الجƨائري بيǇ مƤتلف الحاƘǙ السابقة بالرƹم مǇ أǋميتǌا            
أنǊ يجƔ تحديد شرƱ المدƖŇ بدقة في Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، نƲرا للƱابƴ اǙستƛنائي لقواƵد Ƶقد                

. ý الجوانƔ العمý محدŇد المدǇƍ ƖŇ تنƲم كý المجاƘǙ المتعلقة بǊ، حتǏ تسدŇ أبواƔ التعسف مǇ ك              
 الƤاƭ بعǚقاƘ العمý لم ينƵ Ǚ ƭلƤ90-11        ǏاƮة أǇ المشرƳ الجƨائري في قانوǇ رقم        

المدƖŇ القƮوǎ لعقد العمý محدŇد المدƖŇ، وƵ ǙلƵ Ǐدد حاƘǙ تجديدǉ، بý اكتǏƽ بمنƠ سلƱة تقدير                
 .مدǎ مƇǚمة المدƖ المقرŇرƖ للعقد مƴ سبƔ تحديد مدŇتǊ لمƽتƫ العمý وللقاضي

Ƶقد العمƵ   ýلǏ أǇ    11-90 مǇ قانوǇ    66ا ƵلǏ ما سبƾ نرǎ ضرورƖ النƭ في المادƖ          وترتيب
ƖŇد المدŇمحدǊليƵ ƾƽالمت ýاية العمǌتاريخ أو بن Ǌل ǇيƵ Ǉƍ Ǌل ƖدŇالمحد ƖŇالمد Ƈاǌي بانتǌ276( ينت(. 

א  א

 א

 مǇ قبƮ ýاحƔ العمƍ ، ýذ يمكǇ لƮاحƔ         تقتضي نǌاية Ƶقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ تبريرا       
العمý أǇ ينǌي العقد بسبƋƱƤ Ɣ العامý أو لضرورƖ اقتƮادية، ويبحث القاضي Ƶما ƍذا كاǋ Ǉذا                
                ýللعام łمŽكłذا حǋ Ǌحق ýا في استعماƽمتعس Ǉكا ýالعم ƔاحƮ Ǉأ Ǉم ƾذا تحقƎا، فƵالتبرير مشرو

 الذي ينتǌي في القانوǇ الجƨائري Ʊبقا       ، وذلƵ ǁلƵ Ǐكس Ƶقد العمý محدŇد المدƯ)277(       ،ƖŇبالتعوي
 Ɩ66/02للماد Ǉقانو Ǉ11-90 مýللعام Ưأي تعوي Ǉدو . 

                 ǇرفيƱال Ǉم أي مƨيلت ǚف ،Ǌأجل ýذا العقد بحلوǋ ايةǌن ǏلƵ ارƛƈ Ɲالعقود، تنت ýوكما في ك
                  ýالعم ƔاحƮ يعتبر Ǚ اية العقد معلوم مسبقا، كماǌتاريخ ن Ǉر بما أƤǓرف اƱار الƱƤƎب

ƽا ألǇ األجý الƱبيعي لنǌاية العقد قد حŮý، لكǇ يمكǇ أǇ يتحýƮ العامý بالرƹم مǇ ذلǁ                 متعس
 .ƵلǏ بعƯ التعويضاƘ نƵ ƭليǌا القانوǇ الƽرنسي

                                                 
ر  أكتوب 29، المƌرƢ في    837. 44 -92  قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية الƮادر تحƘ رقم            - 274

1996 :  ORTSCHEIDT Pierre,  Op.cit. 
 ديسمبر  17، المƌرƢ في    913. 42 -95  قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية الƮادر تحƘ رقم            - 275

1997 :  ORTSCHEIDT Pierre,  Op.cit. 
276  -        Ɩالماد ƭالذي تن Ǐس المعنƽو نǋبد الواحد كرم،          21 وƵ رƲاألردني، ان ýالعم Ǉقانو Ǉدار    م ،ýالعم Ǉقانو

 ،ǇماƵ ،قافةƛ1997الƭ ،186. 
277  - Ɩ04 مكرر 73 الماد Ǉقانو Ǉ11-90 مƾالساب ƴالمرج ،ýالعم Ƙقاǚبع ƾيتعل ،. 
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 ŷǗوƈ-نهاية العقـد üجƈ üحلو üبƽ طارƢألي إ ǅالقانو ƭرƺ ǃعد : 
 بينǌم، فǌم ليسوا    بما أŇǇ األƱراف ƵبŇروا ƍ ǇƵرادتǌم بشǇƋ أجý نǌاية اǙلتƨاماƘ المتقابلة          

                 ƘاƇجراƍ م باحترامƨيلت Ǚر، وƤǓرف اƱار الƱƤƎجديد ب Ǉبة مƹالر ǉذǋ Ƈبداƍ Ǐلƍ بحاجة
ألǇ العقد ينتǌي بƮورƈ Ɩلية Ƶند حلوý أجلǊ،         . )278(التسريƠ، حيǇ وƮوý أجý انقضاƇ العقد     

 . )279(المتƵ ƾƽليǊ حيǇ التعاقد

اǇ مǇ أسباƔ التعليƾ، فǇƎ ذلǙ ǁ        وǇƍ تم تعليǚƵ ƾقة العمý محددƖ المدƖŇ ألي سبƔ ك          
يعيƾ سير مدƖŇ العقد، وǋذا معناǉ أǇ مدƖŇ تعليƵ ƾقد العمý محدŇد المدƖŇ، بǚƤف العقد ƹير محدŇد                  

       ǚƮللعقد أ ƖرŇالمقر ƖŇالمد Ǐلƍ تضاف Ǚ ،ƖŇ280(المد(         Ʊشر ýيحم ،ǎرƤة أǌج Ǉة ومǌج Ǉذا مǋ ،
          ýيوجد ما يحو Ǚ ذƍ ،ýللعام Ɩأكيد Ɩار فائدƱƤǗا       ýالعم ƔاحƮ ارƱƤƍ ǏلƵ رافƱاأل ƾاƽات Ǉم

، كما يكوǇ لƱǖراف الحرية في اǙتƽاƵ ƾلǏ المدƖŇ التي           )281(العامý قبý تاريخ انقضاƇ العقد    
                ǏلƵ العقد Ƈة في حالة احتواƮاƤ ،ةƺمية بالǋذا األمر أǌا، ولǌلǚƤ ارƱƤǗا ýƮيح Ǉأ Ɣيج

ǉمكانية تجديدƍ Ʊ282(شر(. 

كمة العليا اتƤذƘ موقƽا مƺايرا، ƍذ قضƘ في قرارǋا المƌرƢ في           لكǇ الƺرفة اǙجتماƵية بالمح   
 :ǇƵ الوجǊ األوý، المƤƋوذ مǇ مƤالƽة تƱبيƾ القانوǇ والƋƱƤ في تƱبيقǊ:  بما يلي1997 أكتوبر 14

 حيث أنǊ بƳǚƱƎ المحكمة العليا ƵلƵ Ǐقد العمý وƤاƮة المادƖ الرابعة منǊ تبيǇ لǌا                – «
     ƭوƮالمن ƾنذار المسبǗا Ǉأ            ýقب ýقة العمǚƵ Ƈاǌنƍ في حالة ƃǙƍ اƱمشتر Ǉيكو Ǚ اǌضمن ǊليƵ

                  Ʊالشر ǇƎا فǌليƵ ƾƽالمت ƖŇاية المدǌن Ǐلƍ ýقد العمƵ ýƮذا وƍ في حالة ما Ǉا، وأǌل Ɩالمحدد ƖŇالمد
 .»)283(...المحتƝ بǊ يكوƹ Ǉير وارد

 حيǇ  يتضƠ مǋ Ǉذا القرار أǇ موقف المحكمة العليا واضƍ ، Ơذ Ǚ يŃشترƱ أي ƱƤƍار                
 Ƈاǌانت ýأج ýحلوƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ. 

                                                 
278 -ǁر في ذلƲان : 

SAVATIER Jean, « La requalification des contrats … », Op.cit,  P. 409. 
279 - Ưية لمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺال ǊرتŇذا ما قرǋ  رنسية، فيƽ1959 ديسمبر 04الǊليƍ أشار ،: 

POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 163, Note N° 04.  
280 - Ɩالماد L 122-3-5رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 

 .03 انƲر الملحƾ بالرسالة رقم - 281

282 -ǁر في ذلƲان  : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 164- 165. 

، نشرƖ  1997 أكتوبر   14، المƌرƢ في    154792 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم           - 283
 .ƭ ،187 1999، 55القضاƖ العدد 
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              ǊنقضائǙ معينا ýأج Ǉالذي يتضم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉبي ƨالتميي Ɩضرور ǎقد (ونرƵ
 . ، والعقد الذي Ǚ يتضمǇ تعييǇ أجý انقضائǊ)مǇ تاريخ ƍلǏ تاريخ

        ǇرفيƱال Ǉم ąýك Ǉيكو ،Ǐي الحالة األولƽود   (فƮو المقǋ ذƍ ،ýة العامƮاƤبالحمايةو ( ǏلƵ
 .Ƶلم مسبƾ بتاريخ نǌاية العقد

          ǊنقضائǙ ǚالعقد بدقة أج Ǉدم تضميƵ ي حالةǋانية، وƛيعلم )284(أما الحالة ال Ǚ ýالعام ǇƎف ،
                  ýر العامƱƤي Ǉأ ýالعم ƔاحƮ امƨلƍ Ɣيج Ćحينئذ Ǌأن ǎالعقد بدقة ونر Ƈانقضا ýجƋمسبقا ب

 .)285(دŇد في العقدبانتǌاƇ العقد في مدƖŇ معقولة قبý التاريخ المح

وǙ يجƔ أǇ يǌƽم مǇ مƱالبتنا ƮاحƔ العمý بوجوƱƤƍ Ɣار العامý بوقƘ انقضاƇ العقد               
أƮ ǇاحƔ العمý يƱلƔ مǇ العامý الموافقة ƵلǏ نǌاية العقد، بý المقƮود ǋو فقƍ ƱبƷǚ وǚƵƍم                

 ýللعام Ưتعوي Ƈار أداƱƤǗذا اǌدم القيام بƵ في حالة Ƈاƨالج Ǉيكو Ǉأ ǏلƵ ،ýالعامǚƛم. 

 : عدǃ اعتبار ƈيņ الطرƺيǅ متعسفا Ǐƺ استعماü حقƙ-ǈانيńا 
ƵلƵ Ǐكس Ƶقد العمƹ ýير محدود المدƖŇ الذي يمكƍ Ǉنǌاǉƌ بدوƵ Ǉذر شرƵي، فǇƎ حدث                
              Ơالتسري ǇƵ ýالعام Ưم بالتالي بتعويƨفيلت ،Ǌحق ýا في استعماƽمتعس ýالعم ƔاحƮ تبرƵا ǁذل

 Ɩبقا للمادƱ ،يƽر 73التعسŇق4 مكر Ǉم  Ǉ11-90انو. 

أمŇا Ƶند حلوý أجý انقضائǊ فƵ ǇƎقد العمý محدŇد المدƖŇ فينتǌي بقوƖŇ القانوǇ دوǇ أǇ يعتبر                
               ýينقضي بحلو Ǌبرام العقد أنƍ ندƵ رواŇراف قرƱاأل Ǉأل ،Ǌحق ýا في استعماƽمتعس ýالعم ƔاحƮ

            Ǌراف بالتعسف، بحيث أنƱأحد األ ǏلƵ ور الحكمƮت Ǉيمك ǚف ،ǊليƵ ƾƽالمت ýيوجد ما    األج Ǚ 
            ǉمكانية لتجديدƍ ǁناǋ Ƙتجديد العقد ولو كان ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ مƨالعقد     )286(يل Ǉذا كاƍ ƃǙƍ ،

 .يحتوي ƵلǏ شرƍ Ʊمكانية التجديد

 :منƞ التعويƮاƖ المحتملة للعامƙ - üالŷƙا
               ،Ɩد المدŇمحد ýقد العمƵ ايةǌند نƵ Ưأي تعوي ýالعام ƾيستح Ǚ ائريƨالج Ǉبقا للقانوƱ

 .الƽرƾ األساسي بيƵ Ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ وƵقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇوǋذا ǋو 

                                                 
284  -                 ƾرƺيست ƴمشاري ǁناǋ ذƍ ،Ƴالمشرو ƖŇلمد ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ برامƍ ة في حالةƮاƤ    Ƙا سنواǋƨنجاƍ Ƙوق

         Ƙشر سنواƵ Ǐلƍ ýƮقد ي Ňسد ƨنجاƍ Ƴكمشرو ǁويلة، وذلƱ .         ذا العقدǋ ار فيƱƤǗذا اǋ Ɯدراƍ Ɩضرور ǎلذا نر
 .لتمكيǇ العامý مǇ معرفة تاريخ نǌاية العقد بدقة، حتǙ Ǐ يƽاجƋ بنǌاية للعقد

285  -            Ɩالماد Ǉم ƖيرƤاأل Ɩقرƽفي ال ǊليƵ اƮوƮمن Ǉو ما كاǋ29 و    Ǉقانو Ǉم      06-82 مƨمل ýالعم ƔاحƮ Ǉذ كاƍ ،
 .بƱƤƎار العامý بتاريخ نǌاية العقد قبý أسبوƵيƍ ،Ǉذا كاǙ Ǉ يتضمǇ أجǚ معينا في وƛيقة التعاقد

286  -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 167. 
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ولو قلنا Ǉƍ العامý يستحƾ تعويƯ التسريƠ التعسƽي، لكنŮا ǋدمنا النƲام الƤاƭ بعقود               
ƖŇالمد Ɩمحدد ýالعم. 

              ýالعم Ǉفي قانو Ƙالتعويضا Ưبع ýالعام ƾاستحقا Ǉدو ýيحو Ǚ للعقد Ƙقƌالم ƴابƱال Ǉلك
، تعويǇƵ Ư العƱلة    )287(ي، أǋمǌا تعويƯ نǌاية الƤدمة أو تعويƯ العمý المƌقƘ          الƽرنس

 .السنوية مدفوƵة األجر واستƽادتǊ مǇ امتياƨاƘ التƋميǇƵ Ǉ البƱالة

1 –    ƖƽƊالم üالعم ǅع ƭالتعوي  (indemnité compensatrice de la précarité)  : Ǚ
ويحسƵ ǇƵ ý)288( . Ɣدم استقرار ǚƵقتǊ    يمنǋ Ơذا التعويƯ للعام   يƤƋذ بǊ المشرƳ الجƨائري، و    

مǇ مجموƳ األجور الƤام التي تقاضاǋا العامƱ ýيلة مدƖŇ العقد،           % ǋ10ذا التعويƵ ƯلǏ أساس     
 .)289( مǇ قانوǇ العمý الƽرنسيL 122-3-4 قبý تعديý المادƖ  %06وكاǋ Ǉذا التعويƯ يساوي 

الي يمكǇ لǚتƽاƾ الجماƵي أǇ     وتضيف المادƖ نƽسǌا أǋ Ǉذا التحديد ǋو الحدŇ األدنǏ، وبالت         
      Ǉم ǏلƵنسبة أ ǏلƵ ƭفي سنة        %10ين Ɩالماد ǉذǋ ýمكانية    )290(2003، وفي تعديƍ Ɯدراƍ تم 

، ƍذا كاǋ Ǉذا اǗنقاƭ يǌدف ƍلǏ        %06اǗنقاƭ مǋ Ǉذǉ النسبة باتƽاƾ جماƵي موسƍ ƴلǏ نسبة          
ƖŇالمد ƖدŇبعقود محد ýني للعماǌالم Ǉالتكوي ǎمستو Ǉتحسي . 

عامǋ ýذا التعويƍ Ưذا انقضƵ Ǐقد العمý محدŇد المدƖŇ ولم يتحوƍ ýلƵ Ǐقد Ƶمý              ويستحƾ ال 
ƹير محدŇد المدƖŇ، أما في حالة تجديد العقد بعقد محدŇد المدƖŇ جديد، حينئذĆ يستحƾ العامý أيضا ǋذا                 
                ýقب Ƙمرا ƖŇدƵ دŇجد Ǉƍ يرƤدمة للعقد األƤاية الǌن Ưتعوي ƾيستح Ǚ Ǌاية األمر أنƹو ،Ưالتعوي

 .)291(حولƍ ǊلƵ Ǐقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇت

                                                 
287  - Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽر الƲان L 122-3-4رنسية كالتاليƽة الƹياƮرنسي التي تجري الƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم : 

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations 
contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée 
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité 
destinée à compenser la précarité de sa situation. » 

288 -ǁر في ذلƲان : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La lutte contre la précarité des emplois : une réforme 
du CDD, discrète mais non sans importance. », Revue Droit social, N° 03, 2002, P. 307. 

289 -    Ǉقانو Ɣفي    73-2002 بموج Ƣرƌي   17، مƽي     2002 جانƵجتماǙبالتحديث ا ƾيتعل ،( modernisation 

.)social في ƖادرƮ رنسيةƽورية الǌرسمية للجم Ɩي 18 جريدƽ2002 جان.   fr.gouv.legifrance.www  

290 -    Ɩالماد Ɣ08 بموج     Ǉقانو  Ǉفي    06-2003 م Ƣرƌي   03، مƽرنسية     2003 جانƽورية الǌرسمية للجم Ɩجريد ،
 fr.gouv.legifrance.www.  2003 جانƽي Ʈ04ادرƖ في 

 :، أشار ƍلي1992Ǌ فيƽري 05المƌرƢ في  ذلǁ ما قضƘ بǊ الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية في قرارǋا - 291
PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 382, Note N° 02. 
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وحسƔ الƽقرƖ األƤيرƖ مǇ المادƖ السابقة Ǚ يستحƾ العامǋ ýذا التعويƍ ،Ưذا كاǇ العقد                
أبرم لمدƖ موسم، أو لمباشرƖ النشاƱاƘ التي يلجƋ بشƋنǌا بالƱبيعة ƍلƍ Ǐبرام Ƶقد Ƶمý محدŇد                 

         ýيƺار سياسة التشƱƍ العقد أبرم في Ǉكا Ǉƍ أو ،ƖŇأيضا       .المد ýللعام ƾير مستحƹ Ưذا التعويǋو 
                   ýمƵ قدƵ برامƍ ýالعام Ưندما يرفƵ أو ،ǊئƱƤأو ب Ǌسƽن ýالعام Ɣجان Ǉالعقد م Ƈاǌنƍ ذا تمƍ

ýالعم ƔاحƮ سƽن ƴم ƖŇد المدŇير محدƹ)292( . 

               ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýو العامǋ Ƙقƌالم ýالعم ǇƵ Ưالتعوي Ǉم ýيد األوƽويعتبر المست
  ýƛاألمد، م ýويƱ         ýد األجŇير محدƹ Ǌة في حالة كونƮاƤ ،فǚƤستǙقد اƵ )293(    التي Ɩترƽال Ǉأل ،

ƴƽمرت Ǉيكو Ưويلة بالتالي التعويƱ Ǉتكو ýا في العمǋقضا. 

ويعتبر ǋذا التعويƯ جƨاƇا مسلƱا ƵلǏ أƮحاƔ العمý، مǇ أجý الحدŇ مƍ Ǉبرام Ƶقود                
للعامý الذي ǋو في أمس الحاجة      العمý محدŇد المدƖŇ، حتǏ ولو كاǇ القانوǇ يسمƠ بذلǁ، حماية            

 .ƍلǏ مǋ ýƛذǉ الحماية

 ينتقد مǋ ýƛذا التعويƯ بشدƤ ،ƖŇاƮة ƍذا كاǇ         )294(ويǚحƲ رƹم ما سبƾ، أǇ الƽقǊ الƽرنسي      
مرتƽعا، وحجتǊ أǇ المƌسساƘ الƺƮيرƖ والمتوسƱة ǋي التي تلجƵ Ƌادƍ ƖلǏ تحديد مدƵ ƖŇقود                

ǋ Ǉذا التعويƵ Ưبئا ƍضافيا لǌذǉ المƌسساƘ قد         العمý، نƲرا Ǘمكانياتǌا المحدودƖ، وƵليǊ يكو     
 .يƌدي ƍلǏ قتلǌا وانتشار البƱالة

 ما  11-90 مǇ قانوǇ    52تنƭ المادƖ    : التعويƭ عǅ العطلة السنوية مدƺوعة األجر      – 2
 يساوي تعويƯ العƱلة السنوية الجƇƨ الƛاني Ƶشر مǇ األجر الكامý الذي يتقاضاǉ                «: يلي

 .»ة للعƱلة أو في ضوƇ السنة السابقة للعƱلة العامýǚƤ ý السنة المرجعي

                  ýالعم ƔاحƮ سƽند نƵ Ɣالƺفي ال ýƮت Ǚ ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýالعام ýمƵ ƖŇمد ŇǇƍ
Þة األجرƵلة السنوية المدفوƱالع ǇƵ Ưتعوي ǏلƵ ýذا العامǋ ýƮيتح ýǋ سنة، بالتالي 

العمý محدŇد المدƖŇ الذي Ǚ     في القانوǇ الƽرنسي يستحƾ العامǋ ýذا التعويƵ Ưند نǌاية Ƶقد           
مجموƳ األجور التي تقاضاǋا العامýǚƤ ý مدƖŇ العقد تضاف         ) 1/10(يمكǇ أǇ يقŃƵ ǇƵ ýشƅر      

                                                 
292 -ǁر في ذلƲان : 

PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 382, Note N° 02. 
293 -ǁر في ذلƲان : 

ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La lutte contre la précarité des emplois... », Op.cit, P. 307. 
294 -ǁر في ذلƲان : 

ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Une avancée insuffisante en matière de contrat à 
durée déterminée. (loi du 3 janvier 2003). », Revue Droit social, N° 03, 2003, P. 268.  
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    Ƙقƌالم ýالعم Ưا قيمة تعويǌليƍ)295( .       Ɩالماد ƴائري فتضƨالج Ǉا في القانوŇة الذكر   52أمƽسال 
م العامý سنة كاملة مǇ العمý      مبدأ مƽادǉ أǇ استحقاƾ العƱلة السنوية مدفوƵة األجر مرǋوǇ بƎتما         

 .لدƮ ǎاحƔ العمý، والعامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ أǙ ŹǚƮ تýƮ مدƖŇ تعاقدǉ سنة كاملة

     Ǉقانو ýبعد تعدي Ǉ296( 11-90لك(     Ɩضافة المادƍ ا      52 تمƮاƤ ندوقاƮ Ƙر التي أسسŇمكر 
لنشاƱ الذيǙ Ǉ   يسدŇد تعويƯ العƱلة السنوية مدفوƵة األجر لعماý المǇǌ والƽروƳ وقƱاƵاƘ ا           

يشتƺلوƵ ǇادƖ بƽƮة مستمرƵ Ɩند نƽس الǌيئة المستƤدمة ýǚƤ المدƖŇ المعتمدƖ لتقرير الحƾ في               
        Ɩفي الماد Ɩة األجر، المحددƵلة السنوية مدفوƱ52الع       ǉذǋ Ʊالنشا ƘاƵاƱوتم تحديد ق ،Ɩالمذكور 

 .)297(48-97بموجƔ المرسوم التنƽيذي 

Ǉ النشاƱاƘ التي ǋي بالƱبيعة مƌقتة فƎننا نعلم         ورƹم أǋ ŇǇذا المرسوم حدŇد مجموƵة م       
                 ƭالن Ɩضرور ǎلذا نر ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǐلƍ ديƌالوحيد الم Ɣالسب Ƙا ليسǌنƋب

    Ɩراحة في المادƮ52           ،Ưذا التعويǋ ƖŇالمد Ɩبعقود محدود Ǉليƺالمش ýالعما ƾاستحقا ǏلƵ رŇمكر 
 .، فيستحقونǊ حسƔ مدƖŇ العقدةǌيئة المستƤدم مدƖŇ سنة كاملة Ƶند نƽس الاحتǏ ولو لم يعملو

ŇǇ العامƵ ýندما يجد نƽسǊ بƽƮة Ǚ       إ:  استفادƔ العامü مƈ ǅداƅاƖ التƉميǅ عǅ البطالة       - 3
 .)ƍ)298رادية في وضعية بƱالة يستƽيد مǇ أداƇاƘ التƋميǇƵ Ǉ البƱالة حسƔ القانوǇ الƽرنسي

           Ǐلƍ ائرƨالة في الجƱالب ǇƵ ǇميƋام التƲور نǌƲ دور   1994 سنة   ويعودƮ بعد ،
   Ǉالتشريعيي Ǉ300(11-94 و )299(09-94المرسومي(        Ǉقدوƽي Ǉالذي ýالعما Ưتعوي Ǐلƍ دفǌي 

                Ǌكرامت ǏلƵ ةƲبالمحاف Ǌل Ơيسم ýللعام ƘاƇأدا ƴدف دفǌرادية، وبƍ Ǚ ةƽƮم بǌملƵ ƔƮمن
ýالعم ǇƵ ýريقة أفضƱوالبحث ب. 

                                                 
 . مǇ قانوǇ العمý الƽرنسيL 122-3-3ية مǇ المادƖ  انƲر الƽقرƖ الƛان- 295

 1990 أفريý   21 المƌرƢ في    11-90، يعدý ويتمم قانوǇ     1997 جانƽي   11، مƌرƢ   02-97 بموجƔ أمر    - 296
 .1997 جانƽي 12، مƌرƤة في 03يتعلƾ بعǚقاƘ العمý، جريدƖ رسمية Ƶدد 

 النشاƱاƘ وقƱاƵاƘ والƽروƳ المǇǌ قائمة يحدد ،1997 سنة فبراير 4 في مƌرƢ 48 - 97 رقم مرسوم تنƽيذي    - 297
 .Ʈ ،1997ادرƖ في 08 األجر، جريدƖ رسمية Ƶدد المدفوƵة للعýƱ الƤاضعة

298 -ǁر في ذلƲان    :PELISSIER Jean, SUPIOT Alain & JEAMMAUD Antoine, Op.cit, P. 383. 

ýƺ وحماية األجراƇ الذيǇ قد     ، يتضمǇ الحƽاƵ ƲلǏ الش    1994 ماي   26، مƌرƢ في    09-94 مرسوم تشريعي    - 299
 .Ʈ ،1994ادرƖ في 34يƽقدوǇ منƵ ƔƮملǌم بƽƮة ƍ Ǚرادية، جريدƖ رسمية Ƶدد 

 .، سالف الذكر11-94 مرسوم تشريعي - 300
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        Ʊالو ƾندوƮال Ǉم ýالعام ǉالذي يتقاضا Ƹيعتبر المبل Ǚو    ýالة تعويضا بƱالب ǇƵ ǇميƋني للت
ýالعما Ƙاشتراكا Ǉا مǌيدفع ƾندوƮال Ǉأل ،ƘاƇ301(أدا(. 

   Ɩالماد Ǉالمرسوم التشريعي     05لك Ǉ11-94 م   Ǌأن ǏلƵ ƭتن  :»      Ǉيد مƽيست Ǉأ Ǉيمك Ǚ 
              Ǉأو العاملو Ǉالموسميي ýوالعما ƖŇمحدود المد ýمƵ قدƵ ذوو Ƈالة، األجراƱالب ǇƵ ǇميƋالت ƘدماƤ

   Ƙفي البي             Ƴاƨن Ɣم بسبǌملƵ فقدوا Ǉأو الذي ǇدميƤمست ƖŇدƵ أو ذوو ƭاƤم الǌلحساب Ǉوالعاملو
 .»أو تسريƠ تƋديبي أو استقالة أو ذǋاƍ Ɣرادي 

                 ƘاƇأدا Ǉم ƖادƽستǙا Ǉم ƖŇالمد ƖدŇبعقود محد ýالعما Ǐنƛاست ƭذا النǋ ŇǇأ ǁذل Ǉم Ơويتض 
ونرǎ أنǊ  . فعوǇ اشتراكاƍ ƘلǏ الƮندوƾ   الƮندوƾ الوƱني للتƋميǇƵ Ǉ البƱالة، بالرƹم مǇ أنǌم يد        

نƭ شاذ وǙ مبرر لǊ قانونا، فǚ يمكǇ بالرجوƍ ƳلǏ القواƵد القانونية أǇ نجد تبريرا قانونيا يستند                  
Ǌيدوا منƽيست Ǉأ Ǉدو Ǉمعي ǇميƋالمشاركة في ت ǏلƵ ýم العماƨفكيف نل ،ƭذا النǋ ýƛم ǊليƵ. 

ث التعويضاǙ Ƙ يمنƠ أي شيƇ للعامý       ونýƮ مما سبƍ ƾلǏ أǇ القانوǇ الجƨائري مǇ حي        
وبǌذا فǌو Ǚ يوفر لǊ أدنǏ حماية، بƵ ýلǏ العكس مǇ            . بعقد Ƶمý محدŇد المدƵ ƖŇند نǌاية العقد      

ذلǁ يشجƵ ƴلǏ توسيƴ دائرƖ التشƺيý بعقود العمý المƌقتة، ƵلǚƤ Ǐف القوانيǇ الحديƛة التي                
         Ǉم ýجبارية وسيلة للتقليǗا Ƙالتعويضا ǉذǋ Ǉذ مƤتت       Ƈواللجو ،ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو
 . )ƍ)302ليǊ فقƱ في المجاƘǙ التي تمýƛ فائدǙ ƖقتƮاد المƌسسة

 : اƽتراƝ منƞ العامü ساعاƖ للبحƘ عǅ عمü جديد-رابعńا 
ƍذا كاǇ العامý يعمý بالتوقيƘ الكامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، فانǊ لǇ تكوǇ لǋ Ǌناǁ فرƮة                

مǇ لǊ استمرارǉ في العمý، وƤاƮة أǇ المشرƳ الجƨائري لم ينƭ            للبحث Ƶ ǇƵمý جديد يض    
 .ƵلǏ أي تعويƯ يƌدǎł للعامý بعد نǌاية العقد، وأنǊ حرمǊ مǇ أداƇاƘ التƋميǇƵ Ǉ البƱالة

               ýحلو ýقب ǇجورتيƋيوم م ýك ǇتيƵسا ýالعام Ơبمن ýالعم ƔاحƮ امƨلƍ Ɩضرور ǎونر
 .)303(لة لتسمƠ لǊ بالبحث Ƶ ǇƵمý جديدأجý انقضاƵ Ƈقد العمý محدŇد المدƖŇ بمدƖŇ معقو

                 Ǉيمك ǚف ،ýالعام ýقب Ǉاية العقد معلوم مسبقا مǌتاريخ ن ǇƋب ýبالقو ǁذل ǏلƵ دŇالر Ǉيمك
لكǇ مýƛ  . بالتالي تƮور مƽاجƋتǊ بنǌاية العقد، كما في التسريƠ مǚƛ، فعليǊ أǇ يحتاƱ لǌذا األمر             

                                                 
301 -ǁر في ذلƲان : 

VERSTRAETEN Johan, « Eléments essentiels pour une assurance chômage durable. » séminaire 
arabe sur l’assurance chômage, du 29 ou 31 octobre 2002, www.cnac.dz , décembre 2002. 

302 -ǁر في ذلƲان  : 

ROY-LOUSTAUNAU Claude, « La lutte contre la précarité des emplois…», Op.cit, P. 304. 

موجƔ اتƽاقياƘ جماƵية، ولم ينƵ ƭليǌا القانوǇ الƽرنسي         وǋو امتياƨ للعامý موجودƖ في فرنسا لكǇ مكرس ب         -  303
 POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 175. أبدا  
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            ýمƵ بعقد ýالعام Ǉƍ ذا قلناƍ مدƮي Ǚ Ňذا الردǋ   ýالكام Ƙبالتوقي ƖŇد المدŇ304(محد(    Ǌل Ǉيكو Ǚ 
 يمكǇ أƵ    Ǚ Ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ   ، وƍذا قلنا أيضا Ǉƍ      )305(الوقƘ الكافي للبحث Ƶ ǇƵمý جديد     

                ýمƵ بعقد ýالعام Ǉة أƮاƤ ،العقد ýأج ýبحلو ǚفع Ƌاجƽي ýمعينا، وبالتالي فالعام ǚأج Ǉيتضم
ƽيد مǇ أي تعويƯ حيǇ انقضائǊ، وأكƛر مǇ ذلǁ، فقد          محدŇد المدƖŇ في القانوǇ الجƨائري Ǚ يست      

حرم مǇ اǙستƽادƖ مǇ أداƇاƘ الƮندوƾ الوƱني للتƋميǇƵ Ǉ البƱالة، فكيف نضمǇ للعامý كرامة              
ǊملƵ Ɩأجر ǏلƵ و دائما يعتمدǋو ƫالعي. 

               Ɩالماد ƭبقا لنƱ ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ بعقد ýر للعامŇمقر ƨمتياǙذا اǋ ýƛر  73ومŇمكر 
06 Ǉم    Ǉديبي      11-90 قانوƋت Ɣلسب Ɵالمسر ýالعام Ơ306(، التي تمن(      Ǉيوم قابلتي ýك ǇƵ ǇتيƵسا 

 .للجمƴ ومƋجورتيǇ، ليتمكǇ مǇ البحث Ƶ ǇƵمƤƈ ýر

                ýحلو Ǉحي ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýر للعامƛو تقرير حماية أكǋ ƟقتراǙذا اǋ Ǉدف مǌال ŇǇƍ
 .أجý العقد

א  א

א א  אא

بعد نǌاية األجý المتƵ ƾƽليǊ في العقد تنتǌي اǙلتƨاماƘ المتقابلة للƱرفيǇ بƱريقة ƈلية،               
ǁذل ǏلƵ قاƽراف قد اتƱاأل ŇǇأل ǁوذل . 

               ýائري قبƨالج Ǉفي القانو ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم ǎوƮالق ƖŇالمد Ƙة  1990لقد كانƛǚƛ ،
       Ɩواحد ƖŇر قابلة للتجديد مرǌأشƱ307(فق( .      Ǉدور قانوƮ بعد Ǉاألحكام    11-90لك ǉذǋ Ƙيƺأل 

المتعلقة بالحد األقǏƮ لتحديد مدǚƵ Ɩقة العمý وكذا أƵيد النƲر في Ƶدد المراƘ التي يمكǇ للعقد                
         Ɩير محدودƹ ƖŇمبرما لمد ǉتبارƵمكانية اƍ Ǉا دوǌلǚƤ يتجدد Ǉأ .      ýقد العمƵ يتجدد Ǉأ Ǉيمك ƠبƮƋف

Ňمر Ǉر مƛألك ƖŇد المدŇمحدƖدŇير محدƹ ƖŇمبرم لمد ǊنƋتكييف العقد ب ƖادƵƍ Ǐلƍ ǁدي ذلƌي Ǉأ Ǉدو Ɩ. 

                                                 
304 - Ɩالماد Ɣحس Ǉ13 أل Ǉقانو Ǉئي11-90 مƨالج Ƙبالتوقي Ǉلك ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ Ǉيمك . 

305  -ǁر في ذلƲان : 
POULAIN Guy, Les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 175. 

306 - Ɩبقا للمادƱ ،جسيما ƋƱƤ Ɣقد ارتك ýالعام Ǉيكو Ǚ Ǉأ Ʊبشر Ǉر 73 لكŇ05 مكر. 

، المƌرƢ في   59029 وقد سار القضاƇ أيضا في ǋذا اǙتجاǉ، انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية الƮادر تحƘ رقم                 - 307
25   Ǉاني،          ، المجلة ال  1990 جواƛائر، العدد الƨوالنشر بالمحكمة العليا، الج Ƙ1991قضائية، قسم المستندا  ƭ ،

، المجلة القضائية، قسم المستنداƘ والنشر       1993 ماي   11، المƌرƢ في    Ý95619 وانƲر القرار رقم      143
 ،ýائر، العدد األوƨ1994بالمحكمة العليا، الج ƭ ،113. 
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               ǇƋب ǁالعقد، وذل ýاية أجǌالتعاقدية بعد ن ƘاماƨلتǙيذ اƽتن ǇرفاƱال ýƮيوا Ǉوقد يحدث أ
، أو يتم تجديد العقد األƮلي لƽترƖ أƤرǎ بنƽس          )الƽرƳ األوý (يواǚƮ في تنƽيذ العقد األƮلي      

 ƖŇا(المدƛال Ƴرƽنيال .( 

א  א

א אמ  א

التجديد الضمني ǋو مواƮلة الƱرفيǇ في تنƽيذ اǙلتƨاماƘ المتقابلة رƹم أǇ العقد األƮلي             
        Ǌالمراد تحقيق ýالعم Ƈاǌأو بانت Ǌأجل ýبحلو Ǐقد انقض .     ،ƘاماƨلتǙد العامة في اƵوتقضي القوا

 تنƽيذ العقد بعد انقضاƇ مدŇتǊ يعتبر تجديدا للعقد المنقضي بنƽس              بǇƋ استمرار الƱرفيǇ في   
  ƖŇس المدƽوبن Ʊلة             . الشروƮموا ƘتبرƵذ اƍ ذا المبدأǋ ǇƵ ƘرجƤ ýالعم Ǉد قانوƵقوا Ǉلك

الƱرفيǇ في تنƽيذ اǙلتƨاماƘ المتقابلة بعد انقضاƇ أجý العقد تعبيراƍ ǇƵ ŹرادƖ األƱراف في ƍبرام               
    Ňير محدƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵƖحماية          . )308(د ƖاƵو مراǋ األحكام العامة ǇƵ Ƴالمشر ƜروƤ Ɣوسب

           ŅƇناƛيعتبر است ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǉƍ مƛ ،ý309(العام(    Ɩبقا للمادƱ 11    Ǉقانو Ǉ11-90 م .
                  Ɣحس ƖدŇير محدƹ ƖŇتبر مبرما لمدƵا ƃǙƍو ǉيذƽتن ǇƵ العقد التوقف ýأج ýبعد حلو Ɣيج ǊليƵو

 Ɩأل14الماد ،Ǉس القانوƽن Ǉم Ɣقد مكتوƵ Ǉدو ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قةǚƵ قيام Ǉيمك Ǚ Ǌ310(ن(. 

ورƹم أŇǇ بعƯ التشريعاƘ تعتبر التجديد الضمني Ʈحيحا ويكوǇ لمدƖŇ تساوي مدƖŇ العقد              
) أي دوƍ Ǉبرام Ƶقد Ƶمý مكتوƔ     ( فƹ ǇƎالبية التشريعاƘ جعلƘ مǇ التجديد الضمني         311األƮلي

         ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامǗ في       . )312(وسيلة ǇرفيƱاستمرار ال Ǉم ƭلƤيست ƖادƵ Ǌƃألن
ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ برامƍ ما فيǌبتƹر ،ǉتجديد Ǉيذ العقد دوƽ313(تن(. 

                                                 
 .Ý59 محمد شرفي، المرجƴ السابƭ ،ƾ 375 و374جƴ السابƭ ،ƾ  جýǚ العدوي وƮƵام أنور سليم، المر- 308

309 -ǁر في ذلƲان : 
NASRI Hafnaoui, la formation et la cessation de la relation de travail en droit positif 
Algérien, Edition ZAKARIA, Alger, 1992, P. 56. 

310-ǁر في ذلƲان   :NASRI Hafnaoui, Op.cit, P. 88.    

فƽي بداية القرǇ الماضي كانƘ محكمة النقƯ الƽرنسية        (  التقنيǇ المدني السويسري واللبناني والƽرنسي القديم        - 311
 31تعتبر Ƶقد العمý محدŇد المدǋ Ǉƍ ƖŇو جدŇد ضمنيا Ƶقدا محدŇد المدƖŇ، وذلƍ ǁلƹ Ǐاية Ʈدور قرارǋا بتاريخ                     

، وانƲر في ذلǁ أيضا، ǋمام محمد         )Ý :PELISSIER Jean, Op.cit, P. 47 انƲر في ذلǁ   1924مارس  
 .ƭ ،685 2001محمود ǋƨراǇ، قانوǇ العمý، دار المƱبوƵاƘ الجامعية، اǗسكندرية، 

312 -ǁر في ذلƲري، انƮالمدني األلماني والبولوني والم Ǉالتقني    :PELISSIER Jean, Op.cit, P. 47 

ة القضائية، قسم المستنداƘ والنشر بالمحكمة العليا، الجƨائر،        ، المجل "Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   " ذيƵ Ɣبد السǚم،     - 313
 ،ý2001العدد األو ƭ ،25. 
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               Ǉم Źرجعيا Źراƛأ ƖدŇير محدƹ ƖŇتبار العقد أبرم لمدƵǙ Ǉرنسي أƽاد القضائي الǌجتǙويعتبر ا
 .)314(دمية التي اكتسبǌا بموجƔ ذلǁ العقدتاريخ ƍبرام العقد األƮلي، فيستƽيد العامý مŹǚƛ مǇ األق

                Ǉفي العديد م Ƙذ قضƍ ،ǉتجاǙذا اǋ ية بالمحكمة العليا فيƵجتماǙرفة اƺال Ƙولقد سار
قراراتǌا بǇƋ العقود المجدŇدƖ دوƵ Ǉقد كتابي تعتبر Ƶقود Ƶمý مبرمة لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، فقد                  

 : بما يƋتي)315(1998 جواǇ 09قضƘ في قرارǋا المƌرƢ في 

»...-                Ƈاǌبعد انت ýلة العمƮموا Ǉالمحكمة العليا أ Ƈر قضاŇالحالة تقر ǉذǋ في Ǌوحيث أن 
                Ɩحكام المادƋب ǚمƵ ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ برامƍ ابةƛبم ǉتبارƵا Ɣيج ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ

11 Ǉقانو Ǉالسالف الذكر 11-90 م « . 

 :Ǔتي با)316( 1999 مارس 09كما قضƘ في قرارǋا المƌرƢ في 

 »...-              ýقد العمƵ Ǉأ Ǉيتبي Ǌفي ǇعوƱالحكم الم Ƙياƛوحي ǎوƵالد ƾائƛبمراجعة و Ǌحيث أن 
 وبعد ǋذا التاريخ لم يتم تجديد العقد بينما          01/02/1996الذي كاǇ يربƱ الƱرفيǇ انتǏǌ في        

، وƵليǊ فǚƵ ǇƎقة    30/04/1996استمر المدƵي في العمý دوƵ Ǉقد ƍلƹ Ǐاية تسريحǊ في             
 ƺت ýالعم            Ɩحكام المادƋب ǚمƵ ƖŇالمد ƖدŇير محدƹ ýمƵ قةǚƵ Ǐلƍ Ƙ11ير    Ǉقانو Ǉ11-90 م ،

وǋذا ما أشار ƍليǊ قاضي الحكم المƱعوǇ فيǊ وƵليǊ فالنعي بقƮور األسباƔ في ƹير محلǊ مما                
 .»... يجعý الوجƹ Ǌير مƌسŇس

حكمة العليا تعتبر   ، أŇǇ الم  )317(ويتضƠ مǋ ǇذيǇ القراريǇ، ومǇ العديد مǇ قراراƘ المحكمة العليا         
Ɩير محدودƹ ƖŇمبرما لمد ŹقداƵ العقد ýقد كتابي يجعƵ Ǉدو Ɩد المدŇمحد ýالتجديد الضمني لعقد العم. 

                 Ǉرنسية التي تعتبر أƽال Ưية بمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺال ǊليƵ Ƙو ما سارǋ ǁوذل
 )318(دƹ ƖŇير محدŇدƖ    األƱراف قد قƮدا مǇ مواƮلة تنƽيذ العقد بعد انقضاƇ أجلƍ Ǌبرام Ƶقد Ƶمý لم             

                                                 
 .120، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 314
، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý        165096قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا الƮادر تحƘ رقم           - 315

 .120، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...ريالجƨائ
، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý        174041قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا الƮادر تحƘ رقم           - 316

 .121، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...الجƨائري
 07، المƌرƢ في    Ý181694 والقرار رقم    1999 نوفمبر   9، المƌرƢ في    181345 انƲر كذلǁ القرار رقم       -317

 .ƍ 124لƭ122 Ǐ ، المرجƴ السابƾ، ...ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري، 1999مبر ديس
 :، بما يلي2000 جواǇ 14 كما قƯ قرار للƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية بتاريخ - 318

 « si, la relation contractuelle se poursuit à l’arrivée du terme du contrat celui-ci devient 
un contrat à durée indéterminée », In Revue Droit social, N° 9/10, 2000, P. 911. 

ǁذل ýالعام ƔلƱب ƖدŇير محدƹ ƖŇأبرم لمد Ǌأن ǏلƵ تكييف العقد ƖادƵƍ Ǉرنسية تقرƽال Ưمحكمة النق Ǉأ Ǐننس Ǚ Ǉلك      . 
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 .)319(وأƍ Ǉنǌاǋ Ƈذا العقد باǗرادƖ المنƽردƖ لƮاحƔ العمý، يعتبر تسريحا تعسƽيا

                ýقد العمƵ يذƽلة في تنƮموا ýك Ǉا أǋادƽم ƖدƵرنسية قاƽال Ưمحكمة النق Ƙولقد أسس
     Ǌƽيعاد تكيي Ǌبعد انقضائ ƖŇد المدŇمحد       ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ Ǌƃأن ǏلƵ)320(    Ɣياƹ ŇǇالكتابة ، أل

Ɩير محدودƹ ƖŇالعقد يعتبر مبرما لمد Ǉأ ǏلƵ اǌكسƵ Ƙباƛƍ Ǉيمك Ǚ عةƱقرينة قانونية قا. 

وفي ǋذا الƮدد Ǚ نوافƾ رأي الذيǇ يƱالبوǇ بتƱبيƾ المبادƏ العامة في اǙلتƨاماƘ التي               
             ƽر للعقد تجديدا ضمنيا للعقد بنŇالمقر ýاألج Ƈبعد انقضا ƘاماƨلتǙيذ اƽلة تنƮتعتبر موا  ƖŇس مد

وشروƱ العقد األƮلي، بحجة رفƯ التجديد مǇ قبý أƮحاƔ العمƤ ýوفا مǇ انقǚƵ Ɣǚقة                
    Ɩير محددƹ قةǚƵ Ǐلƍ ýتحديد            . )321(العم Ǉم ýو يقلǋ ذƍ ýر للعامƛيوفر حماية أك ƭالن Ǉلك

، )ǚƵ)322قة العمý، حيث ŇǇƍ استقرار روابƱ العمý أƮبƠ مبدأ أساسي في قوانيǇ العمý الحديƛة             
نا نرǎ ضرورƍ ƖدراƜ نƭ قانوني يýƮƽ قƱعا في اƵتبار استمرار الƱرفيǇ في تنƽيذ Ƶقد               بƍ ýن 

ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ قدƵ برامƍ ما فيǌنيت ƖŇد المدŇمحد ý323(العم(. 

א  א

א אא  א

ƋنǊ، يمكǇ لƱǖراف اǙتƽاƾ    بعد انقضاƇ العقد األƮلي، بحلوý أجلǊ أو تحقيƾ العمý المبرم بش           
ƵلǏ تجديد Ƶقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ في حالة ما ƍذا كاǇ سبƔ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý لم ينتĉǊ بعد بنƽس                      

Ɩجديد Ʊر بشروƤƈ قدƵ برامƍ ǏلƵ ƾاƽتǙم اǌكما يمكن ،ǎرƤأ Ɩترƽل ýالعقد األو Ʊشرو . 

سري Ƶلƍ Ǐبرام Ƶقد Ƶمý      نƽس الضوابƱ التي ت    Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   وتسري ƵلǏ تجديد    
 .)324(محدŇد المدƤ ،ƖŇاƮة ما تعلƾ ببياǇ سبƔ تحديد المدƖŇ، ووجوƔ أǇ يكوǇ التجديد كتابيا

              Ɵالمسمو Ƙدد المراƵ ادية لم يحددƮقتǙا ƘحاǚƮǗا ýƲ في ýالعم ƴتشري Ǉأ Ʋحǚوي
. 06-82انوǇ ، وذلƵ ǁلƵ Ǐكس ما كاƵ ǇليǊ األمر في ýƲ ق       Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   فيǌا بتجديد   

                                                 
 :، ƵلǏ الموقƴ التالي2002بر  أكتو09، المƌرƢ في 815 -02 انƲر في ذلǁ القرار رقم - 319

www.lexinter.net/JPTXT/poursuite_d'un_contrat_a_duree_determinee_apres_le_terme.htm  
 :، مƱ Ǉرف2000 جواǇ 14كمة النقƯ الƽرنسية الƮادر بتاريخ  انƲر في ذلǁ التعليƵ ƾلǏ قرار مح- 320

ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 9/10, 2000, P. 912. 
321 - ƭ ،ƾالساب ƴام أنور سليم، المرجƮƵالعدوي و ýǚ375 ج. 

322 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ، Ǉدي يكǋƨ 256. 

323 -      Ɩالماد ǁر في ذلƲا    105 ان ýالعم Ǉقانو Ǉما يلي      م ǏلƵ ƭري التي تنƮلم :»...      ýقد العمƵ ƖŇمد Ƙذا انقضƍ
ƖدŇير محدƹ ƖŇللعقد لمد Źما تجديداǌمن ǁتبر ذلƵا ،ǉيذƽفي تن ǉرفاƱ واستمر ƖŇد المدŇمحد...«. 

 :، مƴ تعلي1998ƾ نوفمبر 24 انƲر قرار محكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في - 324
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 01, 1999, P. 84 – 85. 
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                 ýس العمƽن ǏلƵو ýس العامƽن ƴقود متوالية مƵ ƖŇدƵ يبرم Ǉأ ýالعم ƔاحƮل Ǉوبالتالي يمك
، اللǌم  Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   كما أǋ Ǉذا التشريƴ لم ينƵ ƭلǏ أية شروƤ ƱاƮة بتجدد            . أيضا

    ƖŇالمتعلقة بتحديد مد ýاألو ýƮƽا في الǋالتي تناولنا Ʊالشرو ǁتل ƃǙƍýقد العمƵ، كسƵ ǏلƵ ذاǋو 
 . القانوǇ الƽرنسي الذي يضƴ ضوابƱ تحكم تجدŇد العقد

                 ǏلƵ ƭلي ينƮالعقد األ Ǉذا كاƍ ما Ǉالحالة بي ǉذǋ بالنسبة للتجديد في ƴتلف الوضƤوي
ǁذل Ǉيتضم Ǚ Ǌمكانية التجديد، أو أنƍ       . 

ŷǗوƈ - المقصود بتجديد Ɣņد المدņمحد üعقد العم: 
 بƎبرام Ƶقد Ƶمý كتابي جديد بيǇ العامý وƮاحƔ العمý،            المدƵ ƖŇقد العمý محدŇد  يتجدد  

ýقد العمƵ ƖŇلوبة لتحديد مدƱالقانونية الم Ʊالشرو ýاحترام ك ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ ýويعم . 

التجديد الضمني  ب يحتوƵ ǎلƍ Ǐمكانية تجديدǉ، فýǌ        الذي تƛور مسƋلة العقد األƮلي      وقد
 Þبما أنǊ تضمƍ Ǉمكانية تجديدǉلعقد األƮلي  محدŇد المدƖŇ بشروƱ االعقديمكǇ اƵتبار 

ليس المقƮود مƍ ǇدراƜ شرƍ Ʊمكانية تجديد العقد أǇ العقد يتجدŇد ضمنيا، بǇƍ ý القƮد                
      Ĉýńمłو حǋ نماƍ Ʊذا الشرǋ Ɯدراƍ Ǉد          مŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ ƖŇالمد   ƴجديد م 

  ƍ ýس العامƽالعقد األ        ذان Ǌأجل Ǉالذي أبرم م ýالعم Ǉكا     Ǌلي لم ينتƮلم      .بعد Ǉƍ الحالة ǉذǋ يƽف 
     ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ ýتجديد العقد يعم   ýس العامƽن ƴ325( م(  ،  Ǉذاكاǌل     Ưفي التعوي ƾير الحƤاأل 

Ǌالضرر الذي لحق ǇƵ)326(. 

                ýǋ أم ،ƾس بنود العقد السابƽن Ǐتبق ýǌمكانية تجديد العقد، فƍ Ʊشر Ǉالعقد يتضم Ǉذا كاƍو
Ʈة لƮاƤو ،ǇرفيƱال Ǉألي م ƾيحÞ ليƮبنود العقد األ Ǉيير مƺالت ýالعم Ɣاح 

Ǉأمري Ǉلة بيƋالمس ǉذǋ رنسية فيƽال Ưية لمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺال Ƙƨلقد مي: 

 ýاألمر األو :          ǉمكانية تجديدƍ Ǉقد تضمƵ قد     (تجدد العقد كما في حالةƵ ýاية أجǌحالة ن ýƛم
        ýالعم ƔاحƮل ƾف لم يعد بعد، فيحŽلƤالمست ýف والعامǚƤستǙا     ýس العامƽن ƴتجديد العقد م ( ،

              ýبموافقة العام ƃǙƍ ليƮبنود العقد األ ýفي تعدي ƾالح ýالعم ƔاحƮالحالة ليس ل ǉذǋ يƽ327(ف( ،
ƖŇد المدŇمحد ýا لعقود العمŅتتابع ǁناǋ ŇǇأل . 

                                                 
 ǋي أǇ يلحƾ بالعقد األƮلي Ƶقد جديد ينƵ ƭلǏ مدƖŇ جديد للعقد،             Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ    والحالة العملية لتجديد     - 325

 .06 و 02وينƭ كذلƵ ǁلǏ بقاƇ جميƴ بنود العقد األƤرǎ سارية، انƲر في ذلǁ الملحقيǇ بالرسالة رقم 

326 -ǁر في ذلƲان :   JAVILLIER Jean-claude, Op.cit, P. 316. 

 . وفي ǋذǉ الحالة يعتبر تجديد العقد ترتيباŹ لمدƖŇ العقد األƮلي- 327
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أما ƍذا كاǇ التجديد مǙ ǚƛستǚƤف ƵامƤƈ ýر ƹائƔ مƌقتا بعد نǌاية Ƶقد              : األمر الƛاني 
ý األوý، فǌنا يعتبر التجديد ƍبراما لعقدĆ جديد مƴ نƽس العامý، حينئذĆ تƤضƴ               استǚƤف العام 

ǇرفيƱلي لتراضي الƮبنود العقد األ ƴ328(جمي(. 

ńانيƙا -Ɣņد المدņمحد üد عقد العمņوابط تجدƮ : 
بما أŇǇ القانوǇ الجƨائري Ǚ ينƵ ƭلǏ المدƖŇ القƮوǎ لتحديد مدƵ Ɩقد العمý، فŇǇƎ العقود                

لكǇ في مقابý ذلƴ .    ǁ دوǇ أǇ يƌدي ذلƍ ǁلǏ اƵتبار العقد مبرما لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ           يمكǇ أǇ تتاب  
                ǎالعقد ومد ƖŇمد ǏلƵ Ƴوقاضي الموضو ýالعم ƫتƽم Ǉم ýائري رقابة كƨالج Ƴر المشرŇقر

 .مƇǚمتǌا مƴ النشاƱ المذكور في العقد

 أو تتابعǊ،   مدƵƖŇقد العمý محدŇد ال    ƤاƮة بتجديد    Ʊولم ينƭ القانوǇ الجƨائري ƵلǏ ضواب     
                 ýالعم ƔاحƮ ǏلƵو ،Ɩواحد ƖŇمر Ǉر مƛتجديد العقد ألك ƴرنسي، الذي يمنƽال Ǉكس القانوƵ

ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ƴة لتتابƮاƤ اƱار، والذي أقر شروƲنتǙلة اǌاحترام م. 

نرǎ في ǋذا الƮدد، ضرورƖ     :  الفرق بيǅ تتابƲ عقود العمü محدņدƔ المدƔņ وتجديدǉا        – 1
 ƍذ ǋناǁ    (renouvellement) وتجديدǉ (succession)يƨ بيǇ تتابƵ ƴقد العمý محدŇد المدƖŇ        التمي

 .فرƾ بينǌما

                Ǉتعيي Ǉدو ýقد العمƵ ƖŇمكانية تحديد مدƎب Ơيسم Ǉالقانو ŇǇم أƹالعقد ر ƖŇمد Ǉي حالة تعييƽف
  ǊتŇف   (مدǚƤستǙقد          )كما في حالة اƵ المعينة للعقد يبرم ƖŇالمد Ƈاǌبانت ǊƃنƎف ،   ،ǎرƤأ ƖŇجديد لمد

                  ǉذǋ Ǉمني بيƨ ƾفار Ǉدو ǁوذل ،ǚƛف مǚƤستǙا Ɣسب ýواƨ Ǉحي Ǐلƍ العقود ǉذǋ ƴابŽتŽوت
كذلǁ في تلǁ النشاƱاƘ التي تحدد مدƵ ƖŇقد العمý فيǌا بالƱبيعة، والتتابƴ يتم مƴ نƽس                . العقود

Ʊس النشاƽن ǏلƵ ýالعام. 
اƘǙ القانونية للجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد       ويقرŇ القانوǇ الجƨائري بǌذǉ العملية في جميƴ الح       

            ýقد العمƵ ƖŇلتحديد مد ǏƮاألق Ňالحد ǏلƵ ƭلم ين Ƴمادام المشر ،ýالعم .   Ƴكس المشرƵ ǏلƵ
                  Ʊف والنشاǚƤستǙفي حالة ا ƃǙƍ ،ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ƴبتتاب Ơيسم Ǚ رنسي الذيƽال

ƍ بيعةƱا بالǌنƋبش Ƌالتي يلج ƘاƱالنشا ǁالموسمي وتلýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐ329(ل(. 

فǇƎ كاǇ الƱرفاǇ يبرماǇ    . وتتابƵ ƴقد العمý محدŇد المدƖŇ مشروņƳ كما في حالة اǙستǚƤف         
ƵقداŹ جديداŹ في كý شǌر، فƹ ŇǇƎياƔ العامý المستƤلŽف لمدƵ ƖŇشريǇ شǌرا يجعý تتابǋ ƴذǉ العقود                

                                                 
 :، مƴ تعلي2000ƾ فيƽري 01 انƲر في ذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في - 328

MOULY Jean, « la modification du contrat de travail à durée déterminée lors de son 
renouvellement », Dalloz hebdomadaire, N° 21, du 01 juin 2000, P. 467. 

329 - Ɩالماد Ǉانية مƛال Ɩقرƽر الƲان L 122-3-10رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
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مدƖŇ مǚƛ أشƺاǙ دورية ذاƘ     مشروƵا، وذلƵ ǁلƵ Ǐكس الحالة التي يكوǇ فيǌا سبƔ تحديد ال           
ƴƱمتق ƴابƱ. 

                   Ƴا المشرŇرنسي، أمƽال Ǉفي القانو Ɩواحد ƖŇمر ƃǙƍ Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك Ǚ د العقدŇا تجدŇأم
               Ǉفي القانو ƭالنق Ǉنا مكمǋد العقد، وŇا بتجدǌفي Ɵالمسمو ƘǙدد الحاƵ ǏلƵ ƭائري فلم ينƨالج

 العقود المحدŇدƖ المدƖŇ ولم يرتƵ Ɣليǌا        أي حدŇ لتوالي   ƍ ،90-11ذ لم يجعý قانوǇ      )330(الجƨائري
                   ýقود العمƵ ƴفي تتاب Ɣر مكتسƛأ ƾلم يب Ǌƃتبار أنƵا Ǐلƍ اد القضائيǌجتǙبا ǎر، مما أدƛأي أ

Ɩالمد ƖدŇ331(محد(. 

                  ƔƮس منƽن ǏلƵ رƤƈ ýامƵ ƴأو م ýس العامƽن ƴجديد م ýمƵ قدƵ برامƍ وǋ التجديد ŇǇƍ
وƍ ،ýذ التجديد في القانوǇ الƽرنسي Ƶكس التتابǙ ƴ         العمý أو منƤƈ ƔƮر بعد انقضاƇ العقد األ       

يسمƠ بƃǙƍ Ǌ مرƖŇ واحدƖ، وǙ يجƔ تجاوƨ المدƖŇ القƮوǎ المقرŇرƖ للعقد حسƔ ما ǋو مقرŇر في                  
  ƖالمادL 122-1-2    رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم  .       Ɩالمقرر ǎوƮالق ƖŇالمد Ǉي الحالة العادية تكوƽف

وǇ الƽرنسي ƛمانية Ƶشر شǌرا، فǇƎ كاǇ العقد األوý مبرما لمدƖŇ           لعقد العمý محدŇد المدƖŇ في القان     
                   ǇƎذ فƽلم يستن ǏƮاألق Ňالحد Ǉم أƹفر ،ǎرƤر أǌستة أش ƖŇلمد Ɩواحد Ɩد مرŇر وجدǌستة أش
الƱرفيǙ Ǉ يمكنǌما تجديد العقد ألكƛر مǇ مرƖŇ واحدƖ، وǇƍ كانƘ مدƖŇ العقد األوý اƛني Ƶشر                  

ƽس المدƖŇ السابقة فحينئذǙ Ć ينƽذ Ǚƍ في نƮف المدƖŇ الƛانية ألǇ             شǌرا مǚƛ وجدŇد مرƖ واحدƖ لن     
الحد األقǏƮ للعقد ǋو ƛمانية Ƶشر شǌرا، وذلƵ ǁلǏ الرƹم مǇ أǇ الƽقǊ يتناوý الموضوƵيǇ في            

ƖŇو تجديد العقد محدد المدǋ واحد ǇنواƵ. 

2 –      Ɣņد المدņمحد üشروط تجديد عقد العم :      Ƶ ǏلƵ ائريƨالج Ǉالقانو ƴلم يض   ǉيرƲكس ن
الƽرنسي شروƱا ƤاƮة تحكم تجديد Ƶقد العمý محدŇد المدƹ ،ƖŇير تلǁ المتعلقة بالشروƱ العامة               

ýقد العمƵ ƖŇلتحديد مد. 

  ƈ-    اميةưالشروط الن )     Ǐالفرنس ǅالقانو Ǐƺ ارưنتǗمهلة ا ǃاحترا:(     ƖŇاد العقد للمدƽبعد استن 
العمý مǇ جديد مƴ مراƵاƖ احترام القاƵدƖ       القانونية المقرŇرƖ يحƾ لƮاحƔ العمý تحديد مدƵ ƖŇقد          

    Ɩفي الماد ƖالواردL 122-3-11            ار التيƲنتǙلة اǌي احترام مǋرنسي، وƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم 
       Ǐالعقد الذي انقض ƖŇلث مدƛ العقد     (تساوي ƖŇمد Ǉالتجديد ضم ƖŇمد Ɣالعقد    ). وتحس ƖŇمد Ƙكان ǇƎف

                                                 
يد مرƖŇ  ، الذي كاǇ يمنƴ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý أكƛر مƛǚƛ Ǉة أشǌر قابلة للتجد              Ƶ 82-06لƵ Ǐكس قانوǇ رقم      - 330

 Ʊفق Ɩواحد ) Ɩ28الماد Ǌمن .( 

، أشار  1994 أكتوبر   25، المƌرƢ في    115899 انƲر في ذلǁ قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا رقم            - 331
Ǌليƍ : ،ا « شرفي محمدǌايتǌا ونǌتƋونش ýقة العمǚƵ Ǉسريا« ƭ ،ƾالساب ƴ57، المرج. 
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حƔ العمý اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý        الذي انقضǏ تساوي ƛمانية Ƶشر شǌرا، Ǚ يجوƨ لƮا        
 وƛ(،  ƃǙƍلث المدƵ)   ƖŇلǏ نƽس النشاƱ مƴ العامý نƽسǊ أو مƵ ƴامƤƈ ýر، ýǚƤ مدƖŇ ستة أشǌر                 

ƖدŇير محدƹ ƖŇتبر العقد مبرما لمدƵأ. 

 باǗضافة ƍلǏ الشروƱ النƲامية يمكǇ للƱرفيǇ أǇ يتƽقا ƵلǏ            : الشروط اǗتفاƽية  -ب  
جديد، مƍ ýƛدراƜ شرƍ Ʊمكانية تجديد العقد، أو النƵ ƭلǏ مǌلة اƱƤǗار             ƍجراƇاƤ ƘاƮة للت  

               ،ýالعام ƴير مستعد لتجديد العقد مƹ ýالعم ƔاحƮ Ǉذا كاƍ الضرورية في حالة ما  Ǉيتضم ǇƋك
 يتجدد العقد لمدƖŇ شǌر بعد انقضائƍ ƃǙƍ Ǌذا ƵارƯ ذلǁ أحد الƱرفيǇ             «: العقد بندا يقضي بما يلي    

 .»نقضاǋ Ƈذا العقد ýǚƤ أسبوƳ قبý ا

               ýالعم ƔاحƮ امƨالت Ǐلƍ ǊليƵ ƾƽالمت Ƙبعدم التجديد في الوق ýار العامƱƤƍ دمƵ ديƌوي
                ýالعم ƔاحƮ Ưرف ǇƎف ،ýفي العقد األو Ɩالتجديد وارد ƖŇمد Ǉتكو Ǉأ Ʊبشر Ǉبتجديد العقد، لك

             ǉمكانية تجديدƍ بند ýيحم Ǉلي المنقضي كاƮالعقد األ Ǉم أƹر  ، و )332(تجديد العقد رƱƤلم ي
               Ƈاƨج ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ʊيسل Ćدم تجديد العقد، وحينئذƵ في Ǌبتƹبر Ɣالمناس Ƙفي الوق ýالعام

ýالعام Ưم بتعويƨيا فيلتƽتعس Ƈاǌنƍ Ưذا الرفǋ تبارƵفي ا ýƛ333(يتم(. 

3 –Ɣņد المدņمحد üلعقد العم Ʊير المشروƷ التجديد ƅجزا  : Ǚ ائريƨالج Ǉالقانو Ǉأ Ǉم مƹبالر
  Ňالمد ǏلƵ ƭا، ولم يورد أي                ينǌد فيŇيتجد Ǉللعقد أ Ǉالتي يمك Ƙدد المراƵ ǏلƵ Ǚللعقد و ǎوƮالق Ɩ

، فǇƎ القاضي بمناسبة ممارستǊ الرقابة ƵلǏ تجديد العقد، Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇشروƤ ƱاƮة لتجدŇد 
عقد، يكيف Ǉƍ توƍ ýƮلǏ أǇ المدƖŇ المقررƖ للعقد مƴ مدƖŇ التجديد Ǚ تتناسƔ مƴ النشاƱ المذكور في ال

 Ɩبقا للمادƱ Ɩير محدودƹ أبرم لمد Ǌأن ǏلƵ 14العقد Ǉقانو Ǉ11-90 م. 

                ǚƛالتجديد م ƖŇلي ومدƮالعقد األ ƖŇمد ƨتجاو Ǉرنسي، حيث أƽال Ǉفي القانو Ǌسƽواألمر ن
                 ،Ɩير محدودƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ Ǌأن ǏلƵ القاضي ŃǊſƽŇيكي ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ƖŇلمد ǏƮالحد األق

 ǁذل Ǉلكýالعام Ǉم ƾمسب ƔلƱب Ǉوǋ334(مر(. 

ŇǇƍ حلوý األجý المتƵ ƾƽليǊ في العقد ǋو التاريخ الƱبيعي ǙنقضاƇ العقد، لكǇ قد يحدث                
أǇ يكوǇ سبƔ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý أو العمý الذي أبرم مǇ أجلǊ لم ينتǊ بعد، فيمكƍ Ǉبرام Ƶقد                   

جƔ أǇ يكوǇ التجديد دائما بعقد      جديد مƴ نƽس العامý أو مƵ ƴامƤƈ ýر ƵلǏ نƽس النشاƱ، لكǇ ي            

                                                 
332 -ǁر في ذلƲان    :PELISSIER Jean, Op.cit, P. 48.                                                                     

333 -ǁر في ذلƲان    :POULAIN Guy, les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 165. 

334 -ǁر في ذلƲان    :POULAIN Guy, les contrats de travail à durée déterminée, Op.cit, P. 116. 
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                 ƖŇر أية مدŇائري لم يقرƨالج Ǉالقانو Ǉة أƮاƤ ،ƖدŇير محدƹ ƖŇتبر العقد مبرما لمدƵا ƃǙƍو Ɣمكتو
 .قƮوǎ لتحديد مدƵ ƖŇقد العمý وƵ ǙلƵ Ǐدد المراƘ التي يمكǇ أǇ يتجدد ǚƤلǌا

عمý، وǋو ما ǋ ŇǇƍ    Ǚذا األمر مǇ شƋنǊ في نƲرنا، أǇ يƌدي ƍلƵ Ǐدم ƛباǚƵ ƘقاƘ ال               
       Ɩالمبدأ الوارد في الماد ƴم Ǐ11يتمش           ýƮاأل ǏلƵ Ƈناƛاست ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǉم ýالتي تجع 

               ƖŇمد ǏلƵ ƭلين Ƴالمشر ýƤيتد Ǉالضروري أ Ǉم Ǌƃأن ǎنر ǁلذل ،ýقة العمǚƵ و استمراريةǋو
ýقد العمƵ ƖŇند تحديد مدƵ ǎوƮد ا)335(قŇمحد ýقد العمƵ دŇتجد Ƙلياƈ ǏلƵ كذا ،Ɩلمد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
335 -ǎوƮالق ƖŇدم تحديد المدƵ Ǉم ýللعام Ǉأضم ǁذل ǇƎويلة فƱ Ƴا المشرǋالتي يقرر ǎوƮالق ƖŇالمد Ƙولو كان Ǐفحت . 
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א  א

א א  א

               ýقب ǊرفيƱ Ǉألي م Ɩردƽالمن ƖرادǗبا Ǌائǌنƍ ƨدم جواƵ ƖŇد المدŇالعقد محد Ǉكو ǏلƵ Ɣيترت
                ǇرفيƱال ƾاƽبات ƃǙƍ Ǌتعديل Ǚفسخ العقد و ƨيجو Ǚ اǋادƽالعامة التي م ƖدƵبيقا للقاƱت ،Ǌأجل ýحلو

 . )336(لǖسباƔ التي Ƶينǌا القانوǇأو 

    Ƈاǌنƍ ýدف جعǌوب   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ        قدƵ ƇاǌنǗ العادية ƾرƱنائيا تستبعد الƛاست 
ýاما     )337(العمƨلتǙا Ǉم ýالتحل ƔعƮال Ǉفم ،Ƙ    اǌرضƽالتي ي    ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ   في ƃǙƍ ،

 .حاǙ ƘǙ يƱيƾ أي Ʊرف تحملǌا

Ƶقد والمقƮود بƎنǌاƇ . )338(لحدث وƵدم احترام لنƲام تعاقƔ الوقائƴويعتبر ƍنǌاƇ العقد استباقŹا ل
  ƖŇد المدŇمحد ýالمتعاقد               العم ýالعم ƨنجاƍ أو ýاألج Ǉمعي Ǉكا Ǉƍ Ǌائǌتاريخ انت ýحلو ýقب ǉو ابتسارǋ 

ýاألج Ǉير معيƹ Ǉكا Ǉƍ ǊليƵ .Ǌل Ưللعقد ونق ņكسر ǊنƋب ƇاǌنǗذا اǋ Ƈاǌقƽال Ưف بعƮ339(وي( . 

 أǇ األýƮ في العقد المحدد المدƖŇ       «: النقƯ المƮرية في حكم لǌا بما يلي      وقد قضƘ محكمة    
                 ýالعم ƨنجاƎالمعينة أو ب ƖŇالمد Ƈي بانقضاǌينت Ǉأ Ǉمعي ýمƵ ƨنجاǗ معينة أو ƖŇمبرما لمد Ǉكا Ƈسوا
                  Ǌمدت Ƈانقضا ýقب ǊائǌنƎب ýيستق Ǉأ ƖŇرفي العقد المحدد المدƱ Ǉألي م ƨيجو Ǚو Ǌأجل Ǉالذي أبرم م

ƍو                Ǉم ǊابƮما أƵ Ưفي التعوي ƾر الحƤǓرف اƱي الƱللعقد، يع Ƴير مشروƹ Ƈاǌنƍ ǁتبر ذلƵا ƃǙ
                ǊتŇمد Ƈاǌانت ýقب Ɩردƽالمن ǊرادتƎالعقد ب ƇاǌنƎب ýر الذي استقƤǓرف اƱال ǎولو توافر لد Ǌضرر بسبب

ǚ معقƔ ما يدƵوƍ ǉلǏ ذلǁ ولمحكمة الموضوƳ السلƱة التامة في تقدير التعويƯ المناسƔ للضرر ب       
 Ǌي لحملƽما يك ǏلƵ اǌقضائ Ƙالما أقامƱ ǁفي ذل Ưمحكمة النق Ǉا مǌليƵ«)340(. 

    Ǉأ Ǉذƍ ýƮفاأل   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ         كما ،ǊرفيƱ ألحد Ɩردƽالمن ƖرادǗبا ǉƌاǌنƍ ƨيجو Ǚ 
                  ǇرفيƱال Ǉيعني أ Ǚ ǁذل Ǉلك ،ƾا السابǋرية في قرارƮالم Ưمحكمة النق ǁذل ǇƵ ƘبرƵ

                                                 
336 - Ɩ106 المادƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉر أيضا، حسيƲان Ýائريƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉ334.  م. 
337 -ǁر في ذلƲان : 

BLAISE Henry, « De la difficulté de rompre avant son terme le contrat de travail à durée 
déterminée », Revue Droit social, N° 01, 1993, P. 41. 

338 -ǁر في ذلƲان     :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, Edition 2002, P. 43. 
339 -ǁر في ذلƲان : 

DUNES André, « La rupture anticipée du contrat à durée déterminée », Revue Droit 
social, N° 9 & 10, 1980, P. 65. 

،      1994 ذكرǉ سعيد Ƶبد السǚم، الوجيƨ في قانوǇ التƋميǇ اǙجتماƵي، حقوƾ المنوفية، دوǇ مكاǇ النشر،                   - 340
 ƭ522523 و. 
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فمǇ جǌة  . ة جامدǙ Ɩ يحƾ ألي منǌما التحلý منǌا دوǇ تعويƯ الƱرف اƤǓر           يدǇǚƤ في ǚƵق  
، ومǇ جǌة أƤرǎ يحƾ      )المƱلƔ األوý (يحƾ للعامý ابتسار العقد Ǉƍ توفرƘ شروƱ معينة           

لƮاحƔ العمƍ ýنǌاǋ Ƈذا العقد ƍذا كاǇ تنƽيذǉ يمýƛ بالنسبة ƍليƍ Ǌرǋاقا، مƴ التعويƯ للعامý في                 
 ).المƱلƔ الƛاني(لعقد حاý اǗنǌاƇ التعسƽي ل

א  א

א א  א

  ŇǇƍ   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ            يعتبر مبرما ǊرفيƱ أحد ýقب Ǉسخ مƽمكانية الƍ Ʊشر Ǉالذي يتضم 
Ǌ لمدƹ ƖŇير محدŇدƖ، وǇƍ أńƵĈمǋ ćýĉذا الشرƱ مǇ قبý أحد الƱرفيǇ فƎنǊ يعتبر متعسƽا في استعماý حق                 

 .)341(في ƍنǌاƵ Ƈقد العمý، وƍلǋ Ǐذا ذǋبƘ الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية

                 Ǉƍ ،ýالعم ƔاحƮ ƴم ǊƱالتي ترب ýقة العمǚلع Źحدا ƴيض Ǉأ ýامƵ ýلك Ǉموما يمكƵو
كانƲ ƘروفǙ Ǌ تسمƠ لǊ باǙستمرار في تنƽيذ Ƶقد العمý، والوسيلة لذلǋ ǁي اǙستقالة، لكǇ ما                

 ).الƽرƳ األوý(قالة Ƶامý في Ƶقد العمý محدŇد المدÞ ƖŇ مدǎ شرƵية است

                 Ɣسب ǁفي ذل Ǌل Ǉكا Ǉƍ ،التعاقدية ƘاماƨلتǙيذ اƽتن ǇƵ ƴالتراج ýللعام ƾيح Ǌƃد أنƃكƌون
، لكǇ يجƔ اǙستناد ƍلƍ Ǐحدǎ الحاƘǙ المشروƵة         )342(مشروƳ، فيƱلƔ مǇ القاضي فسخ العقد     

)ýالعام ýقب Ǉجسيم م ƋƱƤ ǋالقا ƖŇأو القوƖر (سخ القضائيƽال ǎوƵد ýتقب Ǚ ƃǙƍو)343(. 

              ýمستحي Ǌشب Źأمرا ǉłƇاǌنƍ ýالتي تجع ýلعقد العم Ɩبيعة المحددƱال Ǉم مƹالر ǏلƵ344(و( ،
                ƘǙحا ǁذل ƴتوجد م ǊƃنƎا، فǌليƵ ƾƽالمت ƖŇالمد ýǚƤ ýقة العمǚƵ Ƙباƛاستقرار و Ɣرا لوجوƲن

 ).الƽرƳ الƛاني(اƇ تعويƯ لƮاحƔ العمý تسمƠ للعامý بابتسار العقد دوǇ أǇ يƌدي ذلƍ ǁلǏ أد

                                                 
 : 1998ديسمبر  16، مƌرƢ في P.5442 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، رقم  - 341

Revue de Jurisprudence sociale, N° 02,1999,P. 109-110. 
342 -                 Ɩالماد ƾبيƱبت ƖŇد المدŇمحد ýسخ القضائي لعقد العمƽال ýرنسية تقبƽال Ưمحكمة النق Ƙ1184 كان   Ǉالتقني Ǉم 

               ƤǓرف اƱال ƋƱƤ يرƛي Ǉأ Ʊبشر ،ǊاماتƨلتǙ ǇرفيƱيذ أحد الƽدم تنƵ رنسي في حالةƽالمدني ال    Ǌب ýر الذي يجع
                  ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم Ƴالمشرو ƇاǌنǗا ƘǙبعد تحديد حا Ǉلك ،ǚالتعاقدية مستحي ƘاماƨلتǙيذ اƽلة تنƮموا

 Ɩالماد ƔبموجL 122-3-8ǁر في ذلƲان Ýسخ القضائي مقبولةƽال ǎاوƵرنسي لم تعد دƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « Le recours à l’article 1184 du code civil dans le cadre 
des CDD : l’impossibilité ? », Revue Droit social, N° 04, 2002, P. 406. 

 :1999 جواǇ 19، مƌرƢ في P.2751 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، رقم - 343
Revue de Jurisprudence sociale, N° 8 & 9, 1999, P. 649. 

 . لكǇ في جميƴ األحواý ألي الƱرفيǇ لƍ ǊنǌاƇ العقد بƎرادتǊ المنƽردƖ، لكǇ مƴ تعويƯ الƱرف اƤǓر المتضرر- 344
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א  א

א א  א

               ƔƮالمن Ǉستقالة مǙي اǋ العقدية Ǌاماتƨالت Ǉم ýالتحل Ǉم ýالعام Ǉالوسيلة التي تمك ŇǇƍ
                 Ǉي مǋو ،ýللعام Ɩردƽالمن ƖرادǗللعقد با Ƈاǌنƍ ستقالةǙوتعتبر ا ،Ǌلƺيش Ǉالذي كا ƾالحقو
ýقة العمǚƵ اǌليƵ التي تقوم ýحرية العم Ǉقا مǚƱان Ǉتلف القوانيƤا في مǌ345(المعترف ب( . 

    Ɩالماد Ƙ68وقد حدد    Ǉقانو Ǉي   11-90 مǋستقالة وǙا Ʊستقالة كتابية،    :  شروǙا Ǉتكو Ǉأ
 .)346(وأǇ يƱƤر العامƮ ýاحƔ العمý بنيتǊ في اǙستقالة

 üستقال   : الشرط األوǗا ǅتكو ǅƈ ة مكتوبة وجوب:       Ɩقرƽال Ʊذا الشرǋ ǏلƵ ƘƮلقد ن 
    Ɩالماد Ǉانية مƛ68ال    Ǉقانو Ǉرنا         11-90 مƲفي ن ƴستقالة مكتوبة راجǙا Ǉتكو Ǉأ Ʊواشترا ،

ǇتباريƵا Ǐلƍ : 

 üعتبار األوǗا:               Ǉم ýاألو ýي الدليǋ الكتابة Ǉلكو ،ƘباƛǗفي ا ƖŇقو Ǉالكتابة م Ǌلƛو ما تمǋ 
ƘباƛǗأدلة ا . 

 Ǐانƙعتبار الǗا:              ýوقب ،ǊملƵ ƔƮمن Ǉم Ǌكتابة استقالت ǏلƵ مĉدƅقŃي Ǉأ ýقب ýالعام Ǉرا ألƲن 
ǉكر مليا في قرارƽد ويŇيتريث ويترد ،ýالعم ƔاحƮا لǌيسلم Ǉ347(أ(. 

   Ǐانƙالشرط ال-    üإشعار صاحب العم ƔرورƮ :         Ɩالماد Ǉة مƛالƛال Ɩقرƽفي ال Ʊذا الشرǋ ورد 
ويجǊ . Ɣ ينǌي ǚƵقة العمý التي تربǊƱ بǊ       فالعامý ملƨم بƎشعار ƮاحƔ العمý بƋن      . السابقة

 .لƮحة ǋذا اǗشعار أǇ يتم في المدƖŇ القانونية التي نƵ ƘƮليǌا اǙتƽاقياƘ أو اǙتƽاقاƘ الجماƵية

               Ǉم Ǉيتمك Ǐحت ƇاǌنǗذا اǌل Ʊيحتا ýالعم ƔاحƮ ýشعار في جعǗذا اǋ Ɩضرور Ǉوتكم
ýالمستقي ýالعام Ǉر في مكاƤƈ ýامƵ ýيƺتش. 

 Ƶ اŅسيسƋستقالة             وتǙا ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýللعام ƾيح ýǌف ،ƾما سب Ǐل  Ʊس الشروƽبن
 Ɩفي الماد Ɩ68الوارد Ǉقانو Ǉ11-90 م Þ  

                                                 
345 - ،Ǉأحمية سليما  ýالعم Ƙقاǚيم القانوني لعƲالتن... ƭ ،ƾالساب ƴ275، المرج. 

346 -     Ɩكس المادƵ ǏلƵ69    Ǉقانو Ǉالماد       06-82 م ǇƎستقالة، فǙا Ɣتسبي Ʊتشتر Ƙالتي كان   Ɩ68    Ǉقانو Ǉ11-90 م 
                  ƔاحƮ ƴم ǊقتǚƵ Ƈاǌنƍ Ǌية ليمكنƵالموضو Ʊاحترام الشرو Ʊفق ýالعام Ǐفعل ǊليƵو ،Ʊالشر ǉذǋ ýƛلم تذكر م

Ýýالعمǁذل ýيƮƽر في تƲان    :NASRI Hafnaoui, Op.cit, P. 93. 

347 -ǁر في ذلƲان   :NASRI Hafnaoui, Op.cit, P. 94. 
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ŷǗوƈ -ستقالةǗا Ǐƺ Ɣņد المدņمحد üبعقد عم üحقية العامƈ ǃعد : 
قد يحتاƜ العامý أƛناƇ تنƽيذ Ƶقد العمƍ ýلǏ قƴƱ العǚقة التي تربǊƱ مƮ ƴاحƔ العمý ألي                

 . Ɣ كاǇسب

 لم تميƨ بيǇ حƾ العامý بعقد Ƶمý محدŇد         11-90 مǇ قانوǇ    68يرǎ البعƯ أǇ المادƖ     و
 فالحƾ في اǙستقالة جاƵ ƇلƮ Ǐيƺة العموم        «المدƖŇ أو بعقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇ في اǙستقالة،          

 ƘǙالحا ý348(»ويبدو مضمونا في ك(. 

    Ǉقانو Ǉ06-82لقد كا      Ɣالبا Ǉالث مƛال ýƮƽفي ال ƭاألحكام المشتركة      ين ǏلƵ ƴالساب 
        Ɩالماد Ƙوذكر ،ýقد العمƵ Ƈاǌقد         68المتعلقة بانتƵ ƇنقضاǙ Ɣستقالة كسبǙا ýƮƽذا الǋ Ǉم 

           ǊبƮمن Ǉستقالة مǙا ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýللعام Ǐحت ƾوبالتالي يح ،ýالعم .   ƭذا النǋ Ǉوكا
مدƖŇ ويتعارƯ معǌا، ƍذ Ǚ يمكǇ ألي   بمƛابة تعŇدƮ ĆارƵ ƢلǏ الƱبيعة الƤاƮة لعقد العمý محدŇد ال         

 Ƈاǌنƍ رفƱƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ɩردƽالمن ƖرادǗ349( با( . 

         Ǉقانو Ǉالسادس م ýƮƽال Ǉالث مƛال Ƴرƽا الŇالمشتركة      11-90أم ƘǙالحا ǏلƵ ƭفلم ين ،
                 Ɩفي الماد Ɩالوارد ƘǙالحا ǁتبار تلƵا Ǉيمك Ǚ Ǌأن ǎنر ǊليƵقد، وƵ ýة بكƮاƤال ƘǙأو الحا

66                 ýك Ɲأدم Ƴالمشر Ǉأ ǎنر ýب ،ýقد العمƵ ƇاǌنǗ المشتركة ƘǙي الحاǋ Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم 
     Ɩالماد ǉذǋ في ƘǙقد          (الحاƵ ýة بكƮاƤ ǎرƤوأ ،Ǉالعقدي ǚمشتركة بك ƘǙالحا Ưنجد بع( ،

وǋذا األمر ǋو الذي أدǎ بƍ ƇǙƌǌلǏ القوý أǇ العامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ لǊ الحƾ في                     
 .مýƛ العامý المرتبƱ بعقد ƹير محدŇد المدƖŇاǙستقالة 

                 Ǉأ Ʊأراد شر Ƙالعقد في أي وق Ƈاǌنƍ ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýللعام ǊنƎف ýذا التحليǌفوفقا ل
  ýالعم ƔاحƮ رƱƤي .       Ǉبي ƨلم تمي Ɩالماد Ǉƍ ƠحيƮ   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ    يرƹ ýقد العمƵو 

 Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ  لعقديǇ، بý فقƱ ألǇ مجاý      محدŇد المدƖŇ، لكǇ ذلǁ ليس بǌدف المساواƖ بيǇ ا        
                  Ƙستقالة في أي وقǙفي ا ƾالح Ǌل ýالعام ŇǇƍ ýالقو ŇǇأل ،ǊيمƲائري بتنƨالج Ƴالمشر Ǉلم يعت

   Ʒرƽأراد ي   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ        Ǌأن ýƮذ األƍ ،ǉمحتوا Ǉقد   مƵ    ƘقاǚƵ استقرار في ƾيحق
، ƍذ Ǚ يمكǇ ألي Ʊرف أƹ ý)350(       Ǉير محدŇد المدƖŇ     العمý حيǇ تنƽيذǙ ǉ يحققǌا حتƵ Ǐقد العم       

                                                 
 .79، المرجƴ السابƭ ،ƾ "مý ونشƋتǌا ونǌايتǌاسرياǚƵ Ǉقة الع" شرفي محمد، - 348

349 -       ýي لعقد العمƽالتعس ƇاǌنǗا ،Ʋيƽبد الحƵ يضرƤدرجة الماجستير        :  بل ǏلƵ ýوƮدراسة مقارنة، بحث مقدم للح
 .ƭ ،251 1985في العقود والمسƌولية، معǌد الحقوƾ والعلوم اǗدارية، جامعة الجƨائر، 

350 -ǁر في ذلƲان : 
AUZERO Gilles, « La validité des clauses de rupture anticipée dans les contrats de 
travail à durée déterminée. », Revue Droit social, N° 01, 2001, P. 17. 
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   Ɩردƽالمن ǊرادتƎي العقد بǌد            . ينŇمحد ýلعقد العم Ɩبيعة المحددƱال ƴئمة مǚير مƹ ستقالةǙا Ǉƍ مƛ
ƖيرƮق Ǉما تكو ƖادƵ ĆƖŇد بمدŇمحد Ǌبما أن ýقة العمǚƵ بيدƋت Ǐلƍ ديƌي Ǚ Ǌألن ƖŇالمد. 

ý لمدƖŇ محدŇدƖ أǇ يستقيý مǇ منƮبǊ، ألǇ اǙستقالة         وƵليǙ Ǌ يحƾ للعامý المرتبƱ بعقد Ƶم      
 .Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇتقتضي ƍنǌاƵ Ƈقد العمý باǗرادƖ المنƽردƖ للعامý وǋذا ƹير ممكǇ في 

وترتيبا ƵلǏ ذلǁ فƎنǊ يمكǇ للعامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƍ ƖŇنǌاƇ العقد لكǇ ليس بشروƱ اǙستقالة                
 ƍلǏ وجود مسوƷ قانوني لǘنǌاƇ، فيجƔ أǇ        )351(فة ƍلǏ الشروƱ الشكلية   باǗضافقƱ، بƵ ýليǊ أǇ يستند      

Ɣاألسبا ǉذǋ Ǉيحدد القانو Ǉأ Ɣمسببا ويج Ɩد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ Ǉ352(يكو(. 

               ƔوƮاأل ýستقالة، بǙبا ýالعام Ɣجان Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ دم دقة تسميةƵ ǎونر
مý محدŇد المدƖŇ، وذلǁ حتǙ Ǐ تƤتلƱ شروƱ اǙستقالة وشروǋ          Ʊو اƵتبار ذلǁ فقƍ ƱنǌاƇ لعقد الع      

                 Ƈناƛو استǋ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ Ǉذا ألǋ ،ةƵريقة مشروƱب ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ
                  Ƈاǌنƍ ذƍ ،ǊرفيƱ أحد ƖرادƎب ǉƌاǌنƍ Ǉيمك Ǚ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǇƋالذي يقضي ب ýƮاأل ǏلƵ

 .)ƽ)353ردƖ ألحد ƱرفيǊ كƹ ĆýƮƋريƵ ǇƵ ņƔقد العمý محدŇد المدƖŇالعقد باǗرادƖ المن

وقد سارƘ الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية في ǋذا اǙتجاƍ ،ǉذ قضƘ في العديد              
ǊبƮمن Ǉستقالة مǙفي ا ƾالح Ǌليس ل ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýالعام ǇƋا بǌقرارات Ǉ354(م(. 

مدƖŇ أǇ ينǌي العقد بƎرادتǊ المنƽردƖ، يجƔ أǇ يتوفر         فحتǏ يحƾ للعامý بعقد Ƶمý محدŇد ال      
، باǗضافة ƍلǏ ضرورƱƤƍ Ɩار ƮاحƔ العمý بƋنǊ سينǌي            )355(لدǎ العامý مبرŇر شرƵي    

                                                 
351 -ýالعم ƔاحƮ رƱƤي Ǉيقة مكتوبة، وأƛبو ƇاǌنǗا Ǉيكو Ǉ ي أǋو . 

س المشرƳ الƽرنسي الذي يحددǋا باتƽاƾ الƱرفيǇ،        لم يتƱرƾ المشرƳ الجƨائري بالتنƲيم لǌذǉ األسباƵ ƔلƵ Ǐك         - 352
                   Ɩير محدودƹ ƖŇلمد ýمƵ ƔƮيجاد منƍ Ǉم ýالعام Ǉتمك Ǉƍو ،Ɩرǋالقا ƖŇالقو ،ýالعام Ɣجان Ǉالجسيم م ƋƱƤال .

 .وƤارǋ Ɯذǉ الحاǙ ƘǙ يحƾ العامƍ ýنǌاƇ العقد بƎرادتǊ المنƽردƖ باǙستقالة

 :1999 جانƽي 05ماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية المƌرƢ في  انƲر في التعليƵ ƾلǏ قرار الƺرفة اǙجت- 353
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue droit social, N° 03, 1999, P. 284. 

 25، المƌرƢ في    421. 41 -99 انƲر قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، الƮادر تحƘ رقم             - 354
ý2001أفري .www.lexinter.net/JPTXT/cdd_et_demission.htm  

 :      وللتƮƽيý انƲر في التعليƾ حوǋ ýذا القرار 
PUIGELIER Catherine, « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu 
par une démission », », Juris Classeur Périodique - La semaine juridique - entreprise et 
affaires, N° 50, du 13 décembre 2001, P. 2013. 

 :، مƱ Ǉرف2003 سبتمبر 23 انƲر التعليƵ ƾلǏ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية المƌرƢ في - 355
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue droit social, N° 12, 2003, P. 1127. 
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، وأǇ تكوǇ وƛيقة اǗنǌاƇ كتابية، وƃǙƍ يلتƨم بƋداƇ تعويƯ لƮاحƔ العمǇƵ ý اǗنǌاƇ               )356(العقد
 .التعسƽي للعقد

 :نهاƷ ƅير المبرņر تعويƭ صاحب العمü عǅ اƙ -Ǖانيا
 ƍنǌاǉƇ، لكǇ مƴ ذلǙ ǁ يمكǇ تقييد Ʊرفي         Ƶقد العمý محدŇد المدƵ   ƖŇادǙ Ɩ يحƾ ألحد Ʊرفي      

Ƶقد العمý محدŇد   وبالتالي يمكǇ للعامƍ ýنǌاƇ     . العقد بعǚقة ƵمǙ ý يريداǇ اǙستمرار في تنƽيذǋا       
ƖŇالحا           المد ǉذǋ في Ǌلكن ،ǁي لذلƵر الشرŇالمبر ǉندƵ العقد       ولو لم يتوفر Ǐǌأن Ǌا ألنƽلة يعتبر متعس

  ǊابƮمساويا للضرر الذي أ Ǉيكو ýالعم ƔاحƮل Ưتعوي ƴم بدفƨوبالتالي يلت ، Ɩردƽالمن ƖرادǗبا
 .)357(مǇ جراƍ ƇنǌاƇ العقد

والتعويƵ ƯادƖ يشمý نƽقاƘ تشƺيƵ ýامƤƈ ýر بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ، وكذلǁ النƽقاƘ التي              
      ýأج Ǉم ýالعم ƔاحƮ اǌرفƮ قد Ǉر الذي         يكوŇم بجبر الضرƨامة يلتƵ ةƽƮوب ،ýالعام Ǉتكوي 

 Ǉبقا للماديƱ ،Ɣكس Ǉم Ǌما فات ǇƵ Ǌوتعويض ǊابƮائري182 و124أƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم . 

                 Ǉلو أ ýكما يتضرر العام ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ Ǉيرا مƛر كŇيتضر Ǚ ƖادƵ ýالعم ƔاحƮو
 Ƈاǌنƍ ǏلƵ و الذي أقدمǋ ýالعم ƔاحƮدŇمحد ýقد العمƵƖŇالمد ǁذل ǎكما سنر ،. 

א  א

א א א  א

ذكرنا أŇǇ العامý بعقد Ƶمý محدŇد المدǙ ،ƖŇ يحƾ لƍ ǊنǌاƇ العقد بƎرادتǊ المنƽردƖ، فيجƔ لكي                
               Ƴث مشروƵبا ƇاǌنǗذا اǌل Ǉيكو Ǉأو أ ،ǇرفيƱتراضي ال ǁناǋ Ǉيكو Ǉأ ǁذل Ǌل ƾم . يحƹور

لمشرƳ الجƨائري في قانوǇ العمý لم يبيǋ Ǉذǉ الحاƘǙ المشروƵة، بسبƔ نقƭ تنƲيم               أǇ ا 
 ýمجاƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵǇالحالتي Ǉاتيǋ Ưترف Ǚ Ǉاألحكام العامة في القانو ǇƎف ،: 

 ŷǗوƈ-Ɣد المدņمحد üعقد العم ƅإنها Ǎعل ǅيƺاتفاق الطر : 
        Ƶ ƖŇالحرية في تحديد مد ýكام ǇرفيƱلل Ǉلما كا ý358(قد العم(      ƾاƽتǙما أيضا الحرية في اǌفل 

                ǇƋالتي تقضي ب ƘاماƨلتǙد العامة في اƵبقا للقواƱ ǁوذل ،Ǌسريان Ƈناƛأ Ƙفي أي وق Ǌائǌنƍ ǏلƵ

                                                 
356 -    Ɩر المادƲان L 122-3-8          Ɩالماد Ɣا بموجǌرنسي، بعد تعديلƽال ýالعم Ǉقانو Ǉرقم     117 م Ǉقانو Ǉ73-2002 م 

ƾي  يتعلƵجتماǙبالتحديث ا (La modernisation sociale)      رنسيةƽورية الǌالرسمية للجم Ɩادر في الجريدƮال
  fr.gouv.legifrance.www، 2002 جانƽي 18بتاريخ 

357 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ356 و355 حسي. 

358 - Ɩسيما في الماد Ǚ اǌليƵ ƭوƮالقانونية المن Ʊالشرو ƖاƵمرا ƴبعا مƱ ذاǋ12 و Ǉقانو Ǉ11-90 م. 
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    Ǉالعقد شريعة المتعاقدي)  Ɩائري    106المادƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉفي      ) م ƾما الحǌل Ǉيكو ǊليƵو ،
 .شروƵة التي دفعتǌما ƍلǏ التعاقدƍنǌاƇ العقد Ǉƍ كاǙ Ǉ يحقƾ رƹباتǌما الم

                ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ الوسيلة في ǉذǋ Ǐلƍ ائريƨالج Ǉالقانو ƾرƱلم يت ƾوكما أشرنا فيما سب
ƖŇد المدŇا. محدŅذا العقد، كما أوضحنا مرارǌم لƨǚيم الƲالتن Ƴالمشر ýوفي الحقيقة لم يو. 

ǚ الƱرفيǇ، فǇƎ تراضǏ    تƋسيسا ƵلǏ ما سبƾ، يمكƍ ǇنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد المدƖŇ مǇ ك            
      ǁما ذلǌل Ǉالعقد كا Ƈاǌنƍ ǏلƵ ǇرفاƱ359(ال(.         ýاƤواضحا و Ǉيكو Ǉأ Ɣيج ƖرادǗا ǇƵ والتعبير
      ýة العامǌج Ǉة مƮاƤ ǉكراƍ أي Ǉأي           )360(م Ƙادرا تحƮ العقد ƇاǌنƎب ýالعام ýقبو Ǉكا ǇƎف ،

 .ضƱƺ فليس ǋناǁ تراضي الƱرفيƵ Ǉلƍ ǏنǌاƇ العقد

نسييǇ بيǇ تراضي الƱرفيƵ Ǉلƍ ǏنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد المدƖŇ           ويميƨ الƽقǊ والقضاƇ الƽر   
      Ƴاƨبعد قيام ن ǇرفيƱال Ǉادر بيƮال ƠلƮوال .        Ǉأل ǇرفيƱال Ǉبي ƠلƮ ليس ƇاǌنǗا ǏلƵ ƾاƽتǙفا
 .)361(الƮلǋ Ơو Ƶقد مǇ شƋنǊ أǇ ينǌي نƨاƵا بينǌما

دƵ Ɩملية تكمǇ في    ويجƵ ƔلǏ الƱرفيǇ أǇ يدرجا اتƽاقǌما في وƛيقة كتابية، لما لذلǁ مǇ فائ            
ƘباƛǗا .                Ǉاستقالة م ýفي شك łمłيترج Ǉيا أو أǌƽش ƾاƽتǙا Ǉيكو Ǉأ ýاألحوا ƾلƱفي م Ɣيج Ǚو

                  ƇاǌنǗا ǇƵ ýالعم ƔاحƮ Ưبتعوي Ǌامƨلƍو Ǌحقوق Ƴضيا Ǐلƍ Ǌدي بƌي ǁذل Ǉأل ،ýالعام
Ɩردƽالمن ƖرادǗبا Ǌجانب Ǉي للعقد مƽالتعس. 

المدƍ ƖŇذا تضمǇ العقد بندŅا يمنƠ الحƾ للƱرفيǇ في          لكǇ يǚحƲ أنǙ Ǌ يكوǇ العقد محدŇد         
   Ǌأجل ýحلو ýقب Ǌائǌنƍ)362(      معينة Ɩترƽر بƤǓرف اƱنذار الƍ بعد )رف      )363Ʊ Ǉالعقد م Ƈاǌنƍ ŇǇأل ،

         ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ ƭائƮƤ Ǉو مǋ في العقد         )364(واحد Ʊذا الشرǋ ýƛوجد م Ǉƍو ،
                                                 

359 -ǁر في ذلƲان : 
PUIGELIER Catherine, « Rupture d’un commun accord, transaction et contrat de travail 
à durée déterminée », Recueil le Dalloz hebdomadaire, N° 03, 2001,P. 273 – 274. 

360 -ǁر في ذلƲان    :CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Edition 2002. P. 44. 

361 -     Ɩر المادƲية ب          459  انƵجتماǙرفة اƺر قرار الƲان ǁكذل Ýائريƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉرنسية    مƽال Ưمحكمة النق
 :، مƴ تعلي2000ƾ ماي 16، المƌرƢ في 238. 40 -98الƮادر تحƘ رقم 

PUIGELIER Catherine, « Rupture d’un commun accord, … », Op.cit, P. 273 - 274 
362 -ǁر في ذلƲان : 

POULAIN Guy, « réalité du terme et volonté des parties dans les contrats à durée 
déterminée. », Revue Droit social, N° 9 &10, 1980, P. 55. 

363 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉدي يكǋƨ 263. 

364 -ǁذل ýيƮƽر في تƲان : 
ALAPHILIPE Pierre, «  Contrat de travail à durée déterminée et clause de résiliation 
unilatérale : un mélange des genres qui ne profite pas à l’employeur. », Recueil le Dalloz 
hebdomadaire, N° 02, du 13 janvier 2000, P. 30 à 33.  
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Ƶ برامƍ Ǐلƍ Ƙǌاتج ǇرفيƱال Ɩرادƍ Ǉأ Ưترƽفي Ɩير محدودƹ ƖŇلمد ýمƵ 365(قد(. 

                Ǐحت ýحماية للعام ǁالعقد، وفي ذل Ǉسريا Ƈناƛأ ǇرفيƱال Ɩرادƍ ǇƵ يتم التعبير Ǉأ Ɣويج
 .Ǚ يكوǇ ملƨما بقبوǋ ýذا الشرƱ حيǇ التعاقد

 :  وجود سبب مشروǕ Ʊنهاƅ عقد العمü محدņد المدƙ-Ɣņانيńا 
      Ɩفي الماد Ɩالوارد Ʊالشرو ŇǇƍ68    Ǉقانو Ǉا      11-90 مǌبيقƱت Ǉيمك Ǚ ستقالةǙالمتعلقة با

                 ǉƌاǌنƍ Ǉيمك Ǚ الذي ýلعقد العم ƖدŇبيعة المحدƱوال Ǐذ تتنافƍ ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǏلƵ يǋ كما
 .مǇ أي Ʊرف دوǇ استحقاƾ الƱرف المتضرر التعويǇƵ Ư اǗنǌاƇ التعسƽي

ضعياƘ تسمƠ للعامý   لكǇ بƱبيعة الحاǙ ý يمكǇ لعǚقة العمý أǇ تكوǇ جامدƍ ،Ɩذ توجد و            
  ƇاǌنƎب   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ              ǇƵ ýالعم ƔاحƮل Ưتعوي ƴدف Ǐلƍ ǁذل Ǌدي بƌي Ǉأ Ǉدو ،

 ƇاǌنǗ ةƵالمشرو Ɣي األسباǋي للعقد، وƽالتعس ƇاǌنǗاƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ. 

وكاǇ ينبƺي أǇ يبيǇ المشرƳ بدقة الحاƘǙ التي يستقý بǌا أي مǇ الƱرفيǇ في ƍنǌاƇ العقد                
 التي أوضحƎL 122-3-8   ƘرادتǊ المنƽردƖ حماية للعامý، كما فعý المشرƳ الƽرنسي في المادƖ           ب

ƘǙالحا ǉذǋ. 

بالرجوƳ  : إنهاƅ العامü لعقد العمü محدņد المدǗ Ɣņرتكاب صاحب العمƢ üطƉ جسيما            - 1
مƽسوƤا Ǉƍ لم   ƍلǏ القواƵد العامة في العقود الملƨمة لجانبيǇ، للƱرفيǇ أǇ يتƽقا ƵلǏ اƵتبار العقد              

   Ǌامƨالت Ǉذ أحد المتعاقديƽالتعاقدية            )366(ين Ǌاماتƨبالت ýالعم ƔاحƮ ĉلم يوف Ǉƍ ýذا الحاǋ وفي ،
 . جاƨ للعامý أǇ يƱلƔ مǇ القضاƇ فسخ العقد

                ƨجا ،Ǌامƨالت Ǉذ أحد المتعاقديƽين Ǚ ندماƵ اƤسوƽتبار العقد مƵا ǏلƵ ƾاƽلم يوجد ات Ǉƍو
 بƎرادتǊ المنƽردƖ، شرƱ أǇ يƛبƘ أǇ المتعاقد اƤǓر لم ينƽذ            أيضا ألي مǇ الƱرفيǇ فسخ العقد     

Ǌاماتƨالضرر             )367(الت ǇƵ Ưالبة بالتعويƱللم Ƈالقضا Ǐلƍ Ƈرف المضرور اللجوƱال ƾح ƴم ،
ýالعم ƔاحƮ ƴالتعاقد م Ǌضيلƽر بتƤƈ ýمƵ ةƮفر ýالعام ƴقد ضي Ǉيكو ǇƋك ،Ǌب ƾالذي لح. 

                                                 
365 -                   ýللعام Ňيقر Ǉم ǁناǌالبنود في العقد، ف ǉذǋ ýƛية مƵشر ýي في فرنسا حوǌف فقǚƤ يوجد  )   Ǉة في ميداƮاƤ

لعقد قبý حلوý أجلǊ، وƤƈروǙ Ǉ يعترفوǇ       الحƾ في ƍدراƜ شرƱ في العقد يسمƠ لǊ بƎنǌاƇ ا         ) الرياضة اǙحترافية   
ǁذل ýيƮƽر في تƲان ،ƾذا الحǌب ýللعام:   

AUZERO Gilles, Op.cit, P. 17 à 22 ; MOULY Jean, « Sur le recours au contrat de 
travail à durée déterminée dans le sport professionnel », Revue Droit social, N° 05, 
2000, P. 513. 

366 - Ɩائري119 المادƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم . 

367 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ346 حسي. 
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العامý يحƾ لǌذا األƤير أǇ ينǌي العقد       فǇƎ ارتكƮ ƔاحƔ العمƋƱƤ ý جسيم في مواجǌة         
ýالعم ƔاحƮل Ưأي تعوي ƴدف Ǐلƍ األمر Ǌدي بƌي Ǉأ Ǉواحد دو Ɣجان Ǉم. 

والƋƱƤ الجسيم ǋو Ʈ ýǚƤƍاحƔ العمý بالتƨام قانوني أو اتƽاقي في مواجǌة العامý، ولم               
س نƲيرǉ  يحƮر القانوǇ الجƨائري األƱƤاƇ الجسيمة التي يمكǇ أǇ يرتكبǌا ƮاحƔ العمƵ ، ýك             

      Ɩا في المادǋرƮما           )368( 75اللبناني الذي ح ƴدف ǇƵ ýالعم ƔاحƮ Ƴكامتنا ،ýالعم Ǉقانو Ǉم 
                 Ǉرنسية أƽال Ưمحكمة النق ƘتبرƵا، أيضا اǌفي ýمƵ التي Ɩترƽال ýǚƤ أجر Ǉم ýالعام Ǌاستحق
Ƶدم دفƴ األجر مƱ Ǉرف ƮاحƔ العمý يعتبر ƋƱƤ جسيما، يمنƠ الحƾ للعامý في ƍنǌاƇ العقد                  

 .، وƵلƮ ǏاحƔ العمý أǇ يƛبƘ أنǊ لم يرتكƔ الƋƱƤ في مواجǌة العامý)369(استحقاƾ التعويƯو

2 -          Ɣرǉالقا Ɣņبسبب القو Ɣņد المدņمحد üلعقد العم üالعام ƅلعقد     : إنها ýبرام العامƍ بعد
العمý، قد تحدث حوادث تمنعǊ مǇ المواƮلة في تنƽيذ التƨاماتǊ التعاقدية وكانǋ Ƙذǉ اǙستحالة               

Ɣ أجنبي ǇƵ الƱرفيǇ فǇƎ العقد ينƽسخ فور تحقǋ ƾذǉ اǙستحالة، وتنقضي اǙلتƨاماƘ                لسب
ýالعام ƨجƵ أو Ɩرǋالقا Ɩالقو ǚƛذا العقد، مǋ ǇƵ المترتبة. 

 العامƵ ýليǌا، وǋي Ƶدم ƍمكاǇ دوالقوƖ القاǋرƖ يجƔ أǇ تستوفي شروƱ معينة ǗمكاǇ استنا      
ǌبرام العقد، واستحالة مقاومتƍ ندƵ اǌنةتوقعǌممارسة الم Ǉم ýالعام ƴيمن Ǉدور قانوƮ370(ا، ك(. 

، )371(أمŇا Ƶجƨ العامý فǌو مرضǊ الƱويý الذي Ǚ يرجǏ شƽاǉƌ ويشكý قوƖŇ قاǋرƖ أيضا              
Ǌحق ýا في استعماƽمتعس Ǉيكو Ǉأ Ǉدو ،Ɩردƽالمن ǊرادتƎالعقد ب Ƈاǌنƍ في ƾالح Ǌفبالتالي ل. 

      Ɩفي الماد ýالعام ƨجƵ 66/05ورد    Ǉقانو Ǉ11-90 م       Ǉلك ،ýقة العمǚƵ Ǌي بǌتنت Ɣكسب
أحالǋ Ƙذǉ المادƍ ƖلǏ التشريƴ ليحدد متǏ يكوǇ العجƨ سببا كافيا لينǌي العامƵ ýقد العمý محدŇد                

 .المدƖŇ دوǇ أǇ يترتǇƵ Ɣ ذلǁ تعويƮ ƯاحƔ العمǇƵ ý اǗنǌاƇ التعسƽي للعقد

3 -           Ɣņد المدņير محدƷ بعقد ǘوجد عم üالعام ǅƈ العقد بسبب ƅبع : إنها     ƖŇلمد ýمƵ قدƵ برامƍ د
محدŇدǇƍ ،Ɩ وجد العامý فرƮة ƵمƤƈ ýر بعقد Ƶمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، فýǌ يسمƠ للعامý أǇ ينǌي                  

ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵÞ ýالعم ƔاحƮل Ưتعوي Ƈأدا ǁذل ǇƵ Ɣيترت Ǉأ Ǉودو ،Ɩردƽالمن ǊرادتƎب  

الذي ǋو مرتبƱ بǊ مƮ ƴاحƔ      كاǇ القانوǇ الƽرنسي قبý تعديلǙ ،Ǌ يسمƠ للعامý أǇ ينǌي العقد            
         Ɩالماد ýوبعد تعدي ǇǓأما ا ،Ɣذا السبǌل ýالعمL 122-3-8       ǇمكاƎب ƠبƮƋرنسي، فƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم 

                                                 
368 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉا حسيǋ349 ذكر. 

 .2003 ديسمبر 17، المƌرƢ في 565. 44 -01 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية الƮادر تحƘ رقم، - 369
www.lexinter.net/JPTXT3/rupture_d'un_cdd__pour_faute_grave_de_l'employeur.htm 

370 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ǉيف حمداƱبد اللƵ Ǉ351 حسي. 

371 - ƭ ،ƾالساب ƴالقريشي، المرج ǏƽƱƮم ýǚ281 ج. 
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 .)372(العامý أǇ ينǌي Ƶقد العمý محدŇد المدǇƍ ƖŇ تمكǇ مǇ العƛور ƵلǏ منƵ ƔƮمý دائم

مý أǇ ينǌي العقد    وفي القانوǇ الجƨائري Ǚ وجود لمǋ ýƛذا النƭ، لكýǋ Ǉ يمكǇ للعا             
Þ ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ بعقد ýمƵ ǏلƵ رƛƵ وǋ Ǉƍ ƖŇد المدŇمحد 

    Ɩالماد Ǐلƍ Ƴ11بالرجو    Ǉقانو Ǉيبرم          11-90 م ýقد العمƵ Ǉو أǋ مبدأ ǏلƵ ƭا تنǋنجد 
                Ǉالقواني ýأيضا ك ،ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ýقد العمƵ ýضƽي Ǉبالتالي القانو ،ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ǚƮأ

ف أساسŅا ƍلǏ استقرار ǚƵقاƘ العمý، وتƌسس نƲاما Ƶاما اجتماƵيا يƤدم مƮالƠ            اǙجتماƵية تǌد 
العامý وحدǉ، بالتالي Ǚ نرǎ ما يمنƴ في القانوǇ الجƨائري العامý مƍ ǇنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد                 
                   ƔاحƮ Ưتعوي Ǐلƍ ǁدي ذلƌي Ǉأ Ǉودو ،ƖدŇير محدƹ ƖŇلمد ýمƵ قدƵ ǏلƵ رƛƵ وǋ Ǉƍ ƖŇالمد

Ǚ Ǉأ Ʊبشر ،ýيرالعمƤذا األǋ رŇيتضر . 

ولم نجد المحكمة العليا تتƱرƍ ƾلǋ Ǐذا الموضوƳ، لكǇ نƋمý أǇ يكوǇ قرارǋا مćƌŃكĉدŅا لما                
ǉنرا. 

א  א

 א

                  Ưيحترم بع Ǉأ Ɣيج ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ في Ǌندما يمارس حقƵ ýالعام ŇǇƍ
تعسƽا في استعماý حقǊ في ƍنǌاƇ العقد فيلتƨم بتعويƯ الضرر الذي ألحقǊ            الضوابƱ، وƃǙƍ كاǇ م   

         Ɩردƽالمن ƖرادǗالمبتسر للعقد با ƇاǌنǗذا اǋ Ƈجرا Ǉم ýالعام ƔاحƮب .     Ƈاƨذا الجǋ Ʊيسل Ǚ بينما
Ɩردƽالمن ƖرادǗالعقد با ƇاǌنǗ ةƵالمشرو Ʊالشرو Ƙذا توفرƍ ýالعام ǏلƵ. 

 : العمý محدŇد المدƖŇ اƛǓار التالية المشروƳ لعقدƇوتنتǇƵ Ɲ اǗنǌا

1 –       üلصاحب العم ƭتعوي Ʋƺبد üالعام ǃإلزا ǃعد :       Ƙاƨم مميǋأ Ǉم ŇǇƍ قلنا  ýقد العمƵ
 ƖŇد المدŇمحد                 Ưم بتعويƨيلت ǁقام بذل ǇƎف ،Ɩردƽالمن ƖرادǗبا Ǌيǌين Ǉرف أƱ ألي Ǉيمك Ǚ Ǌأن 

 .الƱرف المتضرر مǇ جراƇ تعسف الƱرف اƤǓر في ƍنǌاƇ العقد

              Ǚ ƾذا الحǋ ندما يمارسƵ ýالعقد، فالعام ƇاǌنǗ ةƵالمشرو Ʊالشرو ǎحدƍ Ƙذا توفرƍ Ǉلك
 .يلتƨم بǇƋ يƌدي أي تعويƯ لƮاحƔ العمý ألنǊ يكوǇ قد استعمý حقا مشروƵا

                                                 
372 -       Ɩالماد Ɣبموج Ɩقرƽال ǉذǋ Ƙƽ129 أضي    Ǉقانو Ǉفي    ، 73-2002، م Ƣرƌي   17 المƽ2002 جان   ƾبالتحديث ، يتعل

 .  ، المذكور سلƽا(La loi de la modernisation sociale) اǙجتماƵي
 



 105 

2 –      ƅنهاǕ طارƢǕاشتراط ا ǌمد    Ɣņد المدņمحد üقد       :عقد العمƵ Ƈاǌنƍ Ǉأ ƾذكرنا فيما سب 
    ýقب Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýالعم             Ǉقد تكو Ǉلك ،ýلعقد العم Ɩبيعة المحددƱال ǇƵ Ɣريƹ ǇرفيƱأحد ال 

 Ƈاǌنƍ Ǐلƍ ýر العامƃƱة يضƵث مشروƵبوا ǁناǋ ýقد العمƵƖŇد المدŇمحد Ǉولو كا. 

 ونƲرا للƽائدƖ العملية لƱƤǘار المسبƾ لƮاحƔ العمƍ ýذ ǋو يحتاƱ ليبحث Ƶ ǇƵامƤƈ ýر، 

       Ňمد ýǚƤ ýالعم ƔاحƮ ارƱƤƎب ýم العامƨيلت ýǋ        العقد Ƈاǌنƍ في Ǌممارسة حق ýمعينة قب Ɩ
ÞارƱƤǗذا اǋ ýƛم بمƨيلت Ǚ أم Ɩردƽالمن ƖرادǗبا 

                Ɩأحكام الماد ƾبيƱت Ǉيمك Ǚ Ǌوقلنا أن ،Ʊذا الشرǋ ǏلƵ ƭائري لم ينƨالج ýالعم Ǉقانو Ǉƍ
 .مدƖŇ منǊ المتعلقة باستقالة Ƶامý مرتبƱ بعǚقة Ƶمý لمدƹ ƖŇير محدŇدƵ ƖلƵ Ǐقد العمý محدŇد ال68

ƮحيƠ أǇ القانوǇ لم يوý األǋمية الƨǚمة لتنƲيم Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ، لكǙ Ǉ يوجد ما                 
كما أنǙ Ǌ يوجد ما     . يمنƴ الƱرفيǇ مǇ النƭ في اǙتƽاقياƘ الجماƵية ƵلǏ مǋ ýƛذا اƱƤǗار           

يمنƴ الƱرفيǇ مǇ اǙتƽاƵ ƾلǏ شرƱ اƱƤǗار المسبƾ في Ƶقد العمý نƽسǇƍ Ǌ وجدƘ ألحدǋما                
Ʋروف مشروƵة تƌدي بƍ Ǌلƍ ǏنǌاƇ العقد بƎرادتǊ المنƽردƖ، وذلǁ ما يǌƽم مǇ موقف المحكمة                

 : الذي جاƇ فيǊ ما يلي1997 أكتوبر 14العليا في قراراǋا المƌرƢ في 

 حيث أنǊ بƳǚƱƎ المحكمة العليا ƵلƵ Ǐقد العمý وƤاƮة المادƖ الرابعة منǊ تبيǇ لǌا                - «
    Ƶ ƭوƮالمن ƾنذار المسبǗا Ǉأ       ƃǙƍ اƱمشتر Ǉيكو Ǚ اǌضمن Ǌلي     üة العمƽǘع ƅحالة إنها Ǐƺ

، وأǇ في حالة ما ƍذا وƵ ýƮقد العمƍ ýلǏ نǌاية المدƖŇ المتƵ ƾƽليǌا فƽ                ǇƎبü المدƔņ المحددƔ لها   
الشرƱ المحتƝ بǊ يكوƹ Ǉير وارد، وƵليǊ فǇƎ القاضي األوý أساƇ تƽسير العقد المذكور،                  

  . )373( »... كم المƱعوǇ فيǊوبالتالي يتعيǇ نقƯ وƍبƱاý الح

                ǇرفيƱأحد ال Ǉار مƱƤƍ Ǌتوجي ǏلƵ قاƽات ǇرفيƱال Ǉالقرار جليا أ Ǉمضمو Ǉم Ơويتض
Ǌأجل ýحلو ýالعقد قب Ƈاǌنƍ ƾح ýماƵƍ ر في حالةƤǓرف اƱال Ǐلƍ. 

                                                 
 .، السالف الذكر154792 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم - 373
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א  א

א א  א

א  א

ý المرتبƱ بعقد Ƶمý محدŇد المدƖ الحƾ في ƍنǌاƇ العقد دوǇ أǇ يƌدي ذلǁ               ذكرنا أŇǇ للعام  
ǁالقانونية لذل ƘǙالحا ǎحدƍ Ƙتوفر Ǉƍ ،Ǌحق ýا في استعماƽمتعس ǉتبارƵا Ǐلƍ. 

       Ƈاǌنƍ في ƾالح ýالعم ƔاحƮل ǁكذل   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǌنائية، ألنƛاست ƘǙفي حا ǁوذل 
 Ǚ تحتمý انقضاƇ العقد قبý حلوý أجلǊ،        قد العمý محدŇد المدƖŇ   عكما رأينا، Ǉƍ الƱبيعة المحددƖ ل     

وƵليǊ يجƔ أǇ تكوǇ ممارسة ǋذا الحƾ مǇ جانƮ ƔاحƔ العمý وفƾ حاƘǙ محدŇدƖ قانونا                   
)ýاألو Ƴرƽال.( 

                ƇاǌنǗذا اǋ يةƵشر Ƙباƛƍ Ǉم Ǉيتمك Ǚو ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ýالعم ƔاحƮ يǌقد ين Ǉلك
 ).الƽرƳ الƛاني( في استعماý حقǊ لذا يلتƨم بتعويƯ العامý فيعتبر حينئذĆ متعسƽا

א  א

אא  א

 Ǚ تحتمƍ ýنǌاǉƇ قبý حلوý أجلǊ أو ƍتمام العمƵ           ýقد العمý محدŇد المدƖŇ   رƹم أƱ ŇǇبيعة    
Ƙ مستحيǚ مǇ جǌة ƮاحƔ     المبرم ألجلǊ، فƎنǊ قد تتحقƲ ƾروف تجعý مواƮلة تنƽيذ اǙلتƨاما         
 .العمý، لذا فقد ƤولǊ القانوǇ حقا في ƍنǌاƇ العقد دوǇ اƵتبارǉ متعسƽا

        Ɩراحة في المادƮ ƭرنسي نƽال ƴالتشري ŇǇƍL 122-3-8      Ǉا أǌالتي يمكن Ɣاألسبا ǏلƵ 
    Ƈاǌنƍ Ǐلƍ ديƌت   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ         ýƛي تتمǋو ،Ɩردƽالمن ƖرادǗبا ýالعم ƔاحƮ رفƱ Ǉم ،

 ýفي ك                ýائري الذي لم يوƨالج ǉيرƲكس نƵ ǏلƵ ǁالجسيم وذل ƋƱƤوال Ɩرǋالقا Ɩحالة القو Ǉم 
 . Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇأǋمية كافية لتنƲيم 

ŷǗوƈ - ƅإنها üيها لصاحب العمƺ يحق Ǐالت ƖǗالحا Ɣņد المدņمحد üعقد العم: 
            Ƶ يمƲاية بتنƽالك Ǌبما في Ǉائري لم يعتƨالج Ƴالمشر Ǉا أŅقلنا مرار    ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العم

    Ǌائǌنƍ يةƽكي Ǐلƍ ة بالنسبةƮاƤ .          ƔاحƮا لǌفي ƾالتي يح ƘǙالحا ƭǚƤاست ǁذل ƴيمكننا م Ǉلك
Ǉد العامة في القانوƵالقوا Ǐلƍ Ƴبالرجو ǁوذل ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ ýالعم. 
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أǇ يكوƋƱƤ  Ǉ العامý قد يكوƵ ƋƱƤ Ǉقديا، كما يمكǇ           : ارتكاب العامƢ üطƉ جسيما    – 1
 )375(Ǚ يجوƨ لƮاحƔ العمƍ ýنǌاƇ العقد ƃǙƍ بƛƎباƘ ارتكاƔ العامý لƋƱƤ جسيم             و. )374(تƋديبيا

. )376( تƮرف يƮدر مǇ العامý أƛناƵ ƇملǊ يستحيý معǊ بقاǉƌ في منƵ ƔƮملǊ               يتمýƛ في 
              Ɣيرتك Ǉديبي حيƋالت Ơالتسري ƘاƇجراƍ سƽن ýالعم ƔاحƮ ƾبƱي ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ƇاǌنǗو

 .)377(مƋƱƤ ý جسيما، وǋذا ǋو موقف القضاƇ الƽرنسيالعا

وǙ يمكǇ ألي اتƽاƾ أǇ يضيف      . 11-90 مǇ قانوǇ    73األƱƤاƇ الجسيمة حددتǌا المادƖ     و
، وǙ يتمتƴ المستƤدم بƋية سلƱة في        )ƍ ƋƱƤ)378لǋ Ǐذǉ القائمة حسƔ قضاƇ المحكمة العليا         

وتكييف ما ƍذا كانƘ الوقائƴ     . )379(حƮرتكييǌƽا، ألŇǇ المشرƳ الجƨائري أكƃدǋا بدقة ƵلǏ سبيý ال        
                Ǉم ǊليƵ رقابة Ǚو ،ǉوحد Ƴقاضي الموضو ƭاƮتƤا Ǉيعتبر م ǊدمƵ Ǉجسيما م ƋƱƤ ýتشك

 .)380(المحكمة العليا

وقد ترǁ المشرƳ أمر تحديد ƍجراƇاƍ ƘنǌاƇ العقد في حالة ارتكاƔ العامý لƋƱƤ جسيم                
ضرورƖ التبليƸ الكتابي وسماƳ    : مور ǋي ، Ƶلي أǇ يحترم ǋذا األƤير ǚƛث أ       )381(للنƲام الداƤلي 

ǊنƵ ƴدمة ليدافƤيئة المستǌس الƽن ǎلد ýستعانة بعامǙا Ǉم Ǌوتمكين ،ý382(العام(. 

                                                 
374 -ǁر في ذلƲان   :JAVILLIER Jean-claude, Op.cit, P. 317. 

375 -ǁر في ذلƲان : 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, « le recours à l’article 1184 … », Op.cit, P. 406. 

376 -ǁر في ذلƲان      :JAVILLIER Jean-claude, Op.cit, P. 317. 

 :، مƴ تعلي1996ƾ أفريý 16 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في - 377
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 7 & 8, 1996, P. 736 – 738. 

المجلة ،  1996 أفريý   04، المƌرƢ في    135452 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم           - 378
مناƵƨاƘ العمý  :  العدد الƤاƭ بالƺرفة اǙجتماƵية    ، قسم المستنداƘ والنشر بالمحكمة العليا، الجƨائر،      القضائية

 .ƭ ،195 1997واألمراƯ المǌنية، الجƇƨ الƛاني، 

379 -            ýائري، رسالة لنيƨالج ýالعم ƴديبي في تشريƋالت Ơسعيد، التسري ƘربيƱ       Ǉدرجة الماجستير في قانو ýرسالة لني
 :Ý انƲرƭ ،23 1998 – 1997المƌسساƘ، معǌد الحقوƾ والعلوم اǗدارية، جامعة الجƨائر، 

AKKACHA Mohieddine, « La faute grave dans le licenciement disciplinaire en droit 
algérien actuel ( à propos d’un arrêt de la cour suprême ) », Revue IDARA, Centre de 
documentation et de recherche administrative, Alger, N° 21, 2001, P. 225. 

، نشرƖ  1994 نوفمبر   22، المƌرƢ في    111662 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم           - 380
 .ƭ ،120 55القضاƵ ،Ɩدد 

381 -ǁر في ذلƲان :    AKKACHA Mohieddine, Op.cit, P. 217. 

 وفي ǋذا المجاý، وكضماǇ أكبر للعامý، نرǎ أنǊ ينبƺي أǇ ينƭ المشرƵ Ƴلƍ Ǐمكانية استعانة العامý بƋي                    - 382
ǉدƵيسا Ǉأ Ǉيمك ƭƤش. 
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      Ɩالماد Ƙدد قضƮذا الǋ ر   73وفيŇ2 مكر    Ǉقانو Ǉبما يلي  11-90 م  :»    Ơالتسري ǏلƵ Ǉيعل 
 Ɩفي الماد ǊليƵ ƭوƮفي ال73المن Ɩالمحدد ƘاƇجراǗاحترام ا Ǉضم ǉǚƵلي أƤام الداƲن. 

ويجƔ أǇ تنǋ ƭذǉ اǗجراƇاƵ ƘلǏ التبليƸ الكتابي لقرار التسريƠ واستماƳ المستƤدم              
 ǊحبƱƮدمة ليƤيئة المستǌتابعا لل ǚامƵ تارƤي Ǉالحالة أ ǉذǋ في Ǌالمعني الذي يمكن ýللعام«. 

   Ɩالماد Ǉ75لك               Ǉر مƛأك ýƺالذي يش ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ʊفق Ưرƽت Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم 
ǇشريƵ) 20 (   ليƤام الداƲتحرير الن ǚامƵ .         فتحرير ǚامƵ ǇشريƵ Ǉم ýأق ýƺيش Ǉذا كاƍ أما

 Ɩالماد ƭن Ɣحس ýالعم ƔاحƮي بالنسبة لƨو أمر جواǋ ليƤام الداƲ76النǊسƽن Ǉالقانو Ǉم  . 

        ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ɩرƛبك Ƌي التي تلجǋ ƖيرƺƮال Ƙسساƌالم Ǉأ ǊليƵ المتعارف Ǉوم
وƹالبا Ǚ يƵ ýƮدد Ƶماý كý مǋ Ǉذǉ المƌسساƵ ƘشريƵ Ǉامƍ .            ،ǚمكانياتǌانƲرا لمحدودية   

فما ǋي اǗجراƇاƘ التي يƱبقǌا     . وبالتالي فƮ ǇƎاحƔ العمƹ ýير مŃلłƨƅم بتحرير النƲام الداƤلي        
Þجسيم ƋƱƤل ýالعام Ɣارتكا Ɣبسب ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ أراد Ǉƍ ýالعم ƔاحƮ 

    Ƈاǌنƍ ƘاƇجراƍ ŇǇƍ قد اƵ  ƖŇد المدŇمحد ýامة،        لعمƵ ديبيƋت Ɣلسب Ơالتسري ƘاƇجراƍة، وƮاƤ ةƽƮب 
            Ɩالماد Ǉة أƮاƤ ،ائريƨالج Ƴا المشرǌو لم يوضح ƖدŇير محدƹ73   رŇ04 مكر    Ǉقانو Ǉ11-90 م 

                  ýالعم ƔاحƮل ǇŇيبي ǇƋا، بƽتعس ƴوق Ơالتسري ǇƋب ƠريƮفي حالة الت ،Ƴم قاضي الموضوƨتل
 .ي ƵليǊ أǇ يعمƵ ýلǏ احترامǌا Ǉƍ أراد أǇ يحýƮ التسريƮ ƠحيحااǗجراƇاƘ التي لم يحترمǌا والت

فلكي يكوƍ ǇنǌاƵ Ƈقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ مǇ قبƮ ýاحƔ العمǙ ýرتكاƔ العامƋƱƤ ý جسيم                 
          ǊنŰكłمŃي Ǉوأ ǊƵيقوم بسما Ǉأ ǊليƵ Ɣم يجƛ ،كتابة ýالعام Ƹيبل Ǉأ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ǚأو Ɣحيحا يجƮ

وǇƍ كاǇ لدƮ ǎاحƔ العمý نƲام داƤلي وجƵ Ɣلية         . لعمý ليدافƵ ƴنǊ  مǇ الحضور مƨ ƴميý لǊ في ا      
ýلم يقدم لنا الح Ǉالقانو ǇƎف ،ǉالذي بينا Ɣلي، للسبƤام الداƲذا النǋ ǁيمل Ǚ Ǉذا كاƍ أما ،Ǌيحترم Ǉأ. 

2 –   Ɣرǉالقا Ɣحالة القو  :Ƴبالرجو           ǇƵ ي ناتجةǋ Ɩرǋالقا Ɩالقو Ǉد العامة نجد أƵالقوا Ǐلƍ 
وǙ دǗ ýƤرادƮ ƖاحƔ العمý في       متوقǙ ƴ يمكǇ مقاومتǊ وǙ يمكǇ تجنبǊ      حدث Ʊارƹ Əير    

 .)383( أمرا مستحيƵǚقد العمý محدŇد المدƖŇحدوǌƛا، وتجعý مواƮلة تنƽيذ 

             ƘعوباƮتبر الƵحيث ا ،Ɩرǋالقا ƖŇوم القوǌƽسير مƽرنسي في تƽال Ƈالقضا ƴموما لم يتوسƵو
لƮعوباƘ المالية والتسيير الذي يƌدي ƍلǏ حý        ا(،  )384( اǙقتƮادية التي تعاني منǌا المƌسسة    

                                                 
383 -ǁر في ذلƲان : 

JAVILLIER Jean-claude, Op.cit, P. 316. 
384 -ǁر في ذلƲان : 

CORRIGNAN-CARSIN Danielle, Op.cit, P. 44. 
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Ǚ تشكý قوƖŇ   ) 386( وكذا الƺلƾ المƌقƵǗ ƘادƖ تǌيئة مƌسسة مسǌا حريƾ جƨئي           )385(المƌسسة
ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ƈاǌنƍ في ƾالح ýالعم ƔاحƮبالتالي ل Ơتمن Ǚو ،Ɩرǋقا . 

Ǉذƍ           ا ƔاحƮل ƾيح ،Ɩرǋقا ƖŇجسيم أو بحوث قو ƋƱƤل ýالعام Ɣبارتكا    Ǉالعقد دو Ƈاǌنƍ ýلعم
ýللعام Ưأي تعوي ƇداƋم بƨيلت Ǉالعقد، وبالنتيجة ل Ƈاǌنƍ ا فيƽمتعس ǉتبارƵا Ǐلƍ ǁدي ذلƌي Ǉأ. 

 : مǅ طرف صاحب العمüعقد العمü محدņد المدƔņ عبƅ إƙباƖ شرعية إنهاƙ- ƅانيا 
 Ƶقد  وفي مجاƍ ýنǌاƇ  . )387(تقتضي القواƵد العامة في اƛǗباƘ أنǊ يقƵ ƴلƵ Ǐاتƾ المدƵي          

               ýرنسي قبƽال Ǉالقانو ýƛم ƖدƵالقا ǉذǌذ بƤƋما ي ýالدو Ǉقواني Ǉم ǁناǋ ،ý1973العم  Ǉوالقانو 
المƮري، وǋناǁ قوانيǇ دوý أƤرǎ جعلƇƔƵ Ƙ اƛǗباƘ يقƵ ƴلƵ Ǐاتƾ المدƵ ǏƵليǊ، ومنǌا               

  أŇǇ كĊý تسريƠ فردي تمŇ     3 مكرر   73وتنƭ المادƖ   . )388(القانوǇ اǗيƱالي واأللماني والجƨائري     
ǚƤفا ألحكام القانوǇ يعتبر تعسƽيا وƵلƮ ǏاحƔ العمƛƍ ýباƵ Ƙكس ذلǁ، ذلǁ نƲرا للƱبيعة                

ýالعم ƔحاƮتعسف أ Ǉم ýدوما حماية العام Ɣالتي تستوج ýقة العمǚة لعƮاƤ389(ال(. 

     Ƈاǌنƍ يةƵشر Ƙباƛƍ ƇƔفع   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ    ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ ƴيق  .   Ǌقƽتبر الƵوقد ا
    Ǉدوما أ Ƈوالقضا            ƔاحƮ ǏلƵ ƴيق ƋƱƤال Ƙباƛƍديبية وƋالت ƘاƇجراǗية اƵشر Ƙباƛƍ ƇƔƵ

ý390(العم(ƾير حƺالعقد ب Ǐǌأن Ǌتبر أنƵا ǁذل ƴƱلم يست ǇƎف ،. 

א  א

א א  א

ر الحاƘǙ التي    فǇƎ أمر ƍنǌاǉƇ أƹ ǚƮير جائƃǙƍ ƨ في Ʊƍا         Ƶقد العمý محدŇد المدƖŇ   نƲراŹ لƱبيعة   
تم Ƶرضǌا، وكƍ ýنǌاƤ Ƈارǋ Ɯذǉ الحاƘǙ يعتبر ƍنǌاƹ Ƈير مشروƳ يجƔ أǇ يتƮدǎ لǊ قاضي                  
                Ƴير المشروƹ ƇاǌنǗذا اǋ Ƈجرا Ǉضرر م ǊابƮأ Ǉƍ ýئم للعامǚالم Ưويحكم بالتعوي ،Ƴالموضو

  .)391( العقد Ǚ مجاý للحديث ǇƵ التسريƠ، بƍ ǇƵ ýنǌاƵƇقد العمý محدŇد المدƖŇوفي مجاý . للعقد

                                                 
 فيƽري      20، المƌرƢ في    663 -42 -93 قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، الƮادر تحƘ رقم           - 385

1996 :  ORTSCHEIDT Pierre,  Op.cit. 
 فيƽري  02، المƌرƢ في    Ʈ90- 42 .104ادر تحƘ رقم     قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، ال       - 386

1994 :  ORTSCHEIDT Pierre,  Op.cit 

387 - Ɩائري323 المادƨالمدني الج Ǉالتقني Ǉم . 
388 - ƭ ،ƾالساب ƴالمرج ،Ʋيƽبد الحƵ يضرƤ261 بل. 
389 - ƾالساب ƴالمرج ،Ʋيƽبد الحƵ يضرƤبل ƭ ،270. 
 .520، المرجƴ السابƭ ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 390
، مǇ  2003 نوفمبر   12 انƲر التعليƵ ƾلǏ قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في               - 391
 :Ʊرف

ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 3, 2004, P. 305. 
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ŷǗوƈ -Ɣņد المدņمحد üلعقد العم Ʊير المشروƷ ƅنهاǕا Ǎمعن : 
             Ʊالمرتب ýالعام ǏلƵ بقةƱديبية المƋالت ƘاƇجراǗا ƾبيƱت Ǐلƍ ديƌجسيم ي ƋƱƤ Ɣارتكا ŇǇƍ

    ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ في            . بعقد Ƣرƌا المǋالمحكمة العليا في قرار Ƙقض ǇƋذا الشǋ 10وفي 
 :ي، بما يل)392(1998فيƽري 

»... -                  Ǉم Ƈابتدا ƖŇد المدŇمحد ýمƵ قدƵ برامƍ تم Ǌأن ýفي قضية الحا Ƙابƛال Ǉم Ǌحيث أن 
16   ýاية    1994 أفريƹ Ǐلƍ 14   في        1994 أكتوبر ýالعام ƘلƮنة فƵاƱال Ǉير أƹ 03  سبتمبر 

1994                  Ɣني المنسوǌالم ƋƱƤال Ƴلقاضي الموضو Ƙبƛلم ي Ǉالعقد في حي ƖŇمد Ƈاǌانت ýأي قب 
 تƵƨمǊ الƱاƵنة ولم تƛبƘ الƱاƵنة أنǌا اتƤذƘ اǗجراƇاƘ التƋديبية لتبرير قرارǉ             للعامý والذي 

، »...بالýƮƽ قبý انتǌاƇ أجƵ ýقد العمý، ومƛ ǇمŇ يكوǇ الشƃƾ الƛاني مǇ الوجǊ المƛار مردود                
 .)393(وǋو نƽس اǙتجاǉ الذي سلكتǊ محكمة النقƯ الƽرنسية

 ƛار نƨاƳ حوý مدǎ احترام اǗجراƇاƘ        فǇƎ لم تتوفر ƍحدǎ الحاƘǙ القانونية أو ƍذا         
        ýالعم ƔاحƮلية لƤالدا Ǉا في القوانيǌليƵ ƭوƮديبية المنƋ394(الت(     ýالعم ƔاحƮل Ơالتي تسم 

Ǌحق ýا في استعماƽمتعس ýالعم ƔاحƮ العقد، يعتبر ƇاǌنƎب. 

                 Ǉد القانوƵرقا لقواƤ ذƤتŃي الذي يƽالتعس ƇاǌنǗللعقد ا Ƴير المشروƹ ƇاǌنǗد باƮويق
 .)395(وƵية الجوǋرية، وǋو ما يعبر ƵنǊ في القانوǇ الƽرنسي بƺياƔ السبƔ الƽعلي والجديالموض

           ƳجوŇفبالر ،Ưموƺال Ưير بعƛŃرية يǋية الجوƵالموضو Ǉد القانوƵتعريف قوا Ǉأ Ʋحǚوي
   Ɩالماد Ǐلƍ73 3 مكرر           Ǉرقا ألحكام قانوƤ فردي يتم Ơتسري ýا   11-90 يعتبر كŇيا، أمƽتعس 

  Ɩمة           04 مكرر   73المادƨاقية الملƽتǙالقانونية أو ا ƘاƇجراǗا Ɩبعبار Ƙفقد أت Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم .
             Ǉفي قانو Ɩد الواردƵالقوا ǎحدǗ ةƽالƤرية مǋية الجوƵالموضو Ǉد القانوƵة قواƽالƤتعتبر م ýǌف

    Ɩالماد Ɣحس ý03 مكرر   73العم           ƘاƇجراǗا ǎحدǗ ةƽالƤم Ʊا تعتبر فقǌأم أن ،Ǉس القانوƽن Ǉم 
 أو اǙتƽاقية الملƨمة Þالقانونية 

                                                 
كرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý      ، ذ 152952 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم           - 392

 .505، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...الجƨائري

 أفريý  11، المƌرƢ في    632. 42 -93 قرار الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، الƮادر تحƘ رقم            - 393
1996 : ORTSCHEIDT Pierre, Op.cit. 

394 -            ƘاƇجراǗا Ƙحيث كان ƾاألمر في الساب ǊليƵ Ǉكس ما كاƵ ǏلƵ        ǇƎف ،Ǉا في القانوǌليƵ اƮوƮديبية منƋالت 
ýالعام ǏلƵ ديبيةƋقوبة تƵ Ʊتسلي Ǉا حيǌƵتباƍ Ɣديبية الواجƋالت ƘاƇجراǗا ǏلƵ ƭين Ǚ الساري ýالعم ƴتشري. 

395 - Ɩالماد L 122-14-4رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم . 
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                Ɩالماد ƜدراǗ يƵودوا ،ƘراŇتوجد أية مبر Ǚ Ǌم أنǚبد السƵ Ɣاألستاذ ذي ƴم ǎ73ونر 
 . )396( ألنǌا أتƘ بƺموƯ ألمر كاǇ واضحا في القانو11Ǉ-90 مǇ قانوǇ 3مكرر

 : جزاƅ اǕنهاƅ التعسفǏ لعقد العمü محدņد المدƔņ مƽ ǅبü صاحب العمƙ-üانيńا 
Ƈاƨالج ýƛيذ العيني يتمƽأو التن Ưي في التعويƽالتعس ƇاǌنǗا ǏلƵ Ɣالمترت )ƜدماǗا ƖادƵƍ.( 

     Ɩر في المادƲالن ǇمعاƎ4 مكرر   73وب    Ǉقانو Ǉ11-90 م     Ƈاǌنƍ Ǉأ Ơد    يتضŇمحد ýقد العمƵ
ƖŇالقانونية                المد ƘاƇجراǗلم تحترم ا Ǉا لكƵمشرو ǊƵفي موضو Ǉذا كاƍ ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉم 

 يلƺي قرار التسريƠ لسبƵ Ɣدم احترام اǗجراƇاƘ القانونية أو اǙتƽاقية،            للتسريƠ، فǇƎ القاضي  
ǊبƮلو بقي في من ýالعام Ǌاألجر الذي يستحق ǇƵ ýيق Ǚ ýللعام Ưويحكم بالتعوي. 

              Ǉأ Ɣمة التي يجƨاقية الملƽتǙانونية أو اùالق ƘاƇجراǗا Ǌالقاضي في حكم Ǉيبي Ǉأ Ɣويج
     Ǉƍ اǌاحترام ǏلƵ ýالعم ƔاحƮ ýيعم     Ƈاǌنƍ ǚأراد فع    ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ    الذي ýالعام ƴم 

فǚ مجاǗ ýلƺاƇ قرار التسريƠ تلقائيا ƍذا كاǇ مشوبا بعيƍ Ɣجرائي وكاǇ             . ارتكƋƱƤ Ɣ جسيما  
    ǊƵحيث موضو Ǉرا مŇمبر Ơجرائي          . التسريǗا Ɣالعي ƠحƮي Ǉأ ýالعم ƔاحƮ ǏلƵ Ɣيج ýب

 .قانونية سليمةوأǇ يقوم بƎنǌاƵ Ƈقد العمý مǇ جديد بƱريقة 

      Ɩا للمادƽالƤم ƇاǌنǗا Ǉذا كاƍ73و    Ǉقانو Ǉ11-90 م      ǊنƎالجسيمة، ف ƇاƱƤاأل Ƙالتي حدد 
   Ɩالماد Ɣر   73حسŇ04 مكر             ýالعام Ɯدماƍ ƖادƵƎيحكم ب Ǉالقاضي أ ǏلƵ Ɣيج Ǌسƽن Ǉالقانو Ǉم 

ýالعام Ưيحكم بتعوي ǇرفيƱأحد ال Ưأو في حالة رف ،ǊبƮفي من. 

 ذكرنا أƵ Ǉقد العمý محدŇد المدƖŇ يحقƾ استقرارا في          :ƅ التعسفǏ  التعويƭ عǅ اǕنها   – 1
ǚƵقة العمǙ ý يحققǌا Ƶقد العمƹ ýير محدŇد المدƖŇ، ذلǁ أنǙ Ǌ يحƾ ألي مǇ الƱرفيǇ أǇ ينǌي                   
العقد باǗرادƖ المنƽردƖ، وǇƍ حدث وأنƮ ǏǌاحƔ العمý العقد فيلتƨم بتعويƯ الضرر الذي               

 ǋ Ǉذا التعويÞ ƯأƮاƔ العامý، لكǇ ما ǋو مضمو

  ƈ-            ƖاƅجراǕا üصاحب العم ǃاحترا ǃوعد Ûƞللتسري Ǐشرع ǏوعƮحالة وجود سبب مو 
   ƞية للتسريƽتفاǗو اƈ القانونية:       Ɩالماد Ǉم Ǐاألول Ɩقرƽال ƭ4 مكرر 73تن    Ǉقانو Ǉ11-90 م 

ة، أو اǙتƽاقياƘ الملƨم  / ƍذا وقƴ تسريƠ العامý مƤالƽة لǘجراƇاƘ القانونية و         «: ƵلǏ ما يلي  
تلƺي المحكمة المƤتƮة ابتدائيا ونǌائيا قرار التسريƠ بسبƵ Ɣدم احترام اǗجراƇاƘ، وتلƨم              
               ýيق Ǚ ،دمƤقة المستƽن ǏلƵ تعويضا ماليا ýالعام Ơوتمن ،Ǌب ýالمعمو ƇجراǗدم بالقيام باƤالمست

 ǊملƵ كما لو استمر في ǉاألجر الذي يتقاضا ǇƵ«. 

                                                 
 .520، المرجƴ السابƭ  ،ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري- 396



 112 

م ابتدائي ونǌائي بƎلƺاƇ قرار التسريƠ، وƵليǊ أǇ         في مǋ ýƛذǉ الحالة يحكم القاضي بحك       
                Ǌب Ƙو ما قضǋو ،ýالعم ƔاحƮ اǌم بƨاقية التي يلتƽتǙالقانونية أو ا ƘاƇجراǗفي الحكم ا Ǉيبي

، ǇƵ الوجǊ المƛار تلقائيا مǇ       )397(2000 جويلية   11المحكمة العليا في قرارǋا المƌرƢ في        
بيǇ الحكم المƱعوǇ فيǊ بالضبƱ ما ǋي          حيث مǇ جǌة أƤرǎ لم ي        – «: المحكمة العليا 

 ...اǗجراƇاƘ التي لم تحترمǌا الƱاƵنة

            Ɩأحكام الماد Ɣالقاضي بموج ǏلƵ Ɣواج ƘاƇجراǗا ǉذǋ تحديد Ǉ4 مكرر 73حيث أ  Ǉم 
 Ǉمر 29-91قانوƋب ý21-96، معد...  

ƮاحƔ أو اǙتƽاقياƘ اǗلƨامية يƋمر القاضي      /ذلǁ أǇ في حالة Ƥرƾ اǗجراƇاƘ القانونية و       
العمý بتƮحيحǌا واتƤاذ اǗجراƇ المناسƔ بعد ƍبƱاý قرار التسريƠ، وبالتالي وجƵ ƔليǊ ذكر              

            Ɩالف أيضا أحكام المادƤ ǊنƎف ýعƽومادام لم ي ƘاƇجراǗا ǉذǋ73   السالف    4 مكرر Ǉالقانو Ǉم 
 Ưللنق Ǌحكم ƯرƵالذكر و«. 

 الملƨمة التي ƵلƮ ǏاحƔ العمý      وبالتالي يلتƨم القاضي بذكر اǗجراƇاƘ القانونية واǙتƽاقية      
 .احترامǌا ليكوǇ التسريƠ شرƵيا مǇ الجانƔ اǗجرائي مادام أǋ Ǉناǁ سببا موضوƵيا جديا

ويحكم للعامý بالتعويƵ ƯلǏ أǙ Ǉ يقǇƵ ý األجر الذي كاǇ سيتقاضاǉ لو استمر في                 
           ƍ ƘاƇجراǘة لƽالƤريقة مƱالعقد ب Ƈاǌنƍ تاريخ Ǉم Ưذا التعويǋ ƾويستح ،ǊملƵ  ƠحيƮاية تƹ Ǐل

 .اǗجراƇ المبيǇ في حكم القاضي وƍنǌاƇ العقد بƱريقة Ʈحيحة

 ذكرنا أǇ لƮاحƔ    :11-90 مƽ ǅانوǅ    73 حالة مƢالفة صاحب العمü ألحكاǃ المادƔ        -ب  
     Ƈاǌنƍ في ƾالح ýالعم   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ          يرƤذا األǋ Ǉدر مƮ ذاƍ ýللعام Ưتعوي Ǉدو 

Ʊ جسيما ƋƱƤ Ǌأن ǏلƵ رف يكيفƮة الذكرتƽالسال Ɩبقا للماد. 

          Ɩالماد ýالعم ƔاحƮ يƵيرا Ǚ Ǉ73وقد يحدث أ         ƋƱƤ أي ýللعام Ɣينس Ǚ Ǌأن Ǐبمعن ،
يكيف ƵلǏ أنƋƱƤ Ǌ جسيم، لكƮ ǇاحƔ العمý أنǏǌ العقد تعسƽا، فحينئذĆ يستƽيد العامý مǇ أحكام                

      Ɩالماد Ǉة مƛالƛانية والƛال Ǉقرتيƽ398( 4 مكرر 73ال(   Ǌأن ǏلƵ ǇاƮتن  :» ƍو     ýالعام Ơذا حدث تسري
 Ɩرقا ألحكام المادƤ73ياƽيعتبر تعس ،ǉǚƵأ . 

في حالة رفƯ أحد الƱرفيǇ، يمنƠ العامý       ... تýƮƽ المحكمة المƤتƮة ابتدائيا ونǌائيا      
                    Ǉدو ،ýالعم Ǉر مǌستة أش ƖŇمد ǇƵ ýالعام ǉاألجر الذي يتقاضا ǇƵ ýيق Ǚ تعويضا ماليا

                                                 
، ذكرǉ ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý        201983 قرار الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم           - 397

 .510 و509، المرجƴ السابƭ ،ƾ ...الجƨائري
398 -      Ɩالماد ƾبيƱحة تƮ 4 مكرر   73 في    Ƈاǌنƍ ǏلƵ    ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ        بدƵ Ɣر ذيƲان ،ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉم 

 .ÝNASRI Hafnaoui,Op.cit, P. 91 كذلǁ 118، المرجƴ السابý... ƭ ،ƾ الجƨائريالسǚم، قانوǇ العم
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 .»اýǚƤǗ بالتعويضاƘ المحتملة 

لكننا نرƮ ǎعوبة تƱبيقǌا    . نǋ ƭذǉ المادƵ ƖلǏ التعويƯ في حالة ƍنǌاƇ العقد تعسƽيا          وت
                  ،ýمƵ رǌأجر ستة أش ǇƵ ýيق Ǚ Ưالتعوي Ơلة منƋة في مسƮاƤ ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǏلƵ
                   ƖŇمد ýما يقضي العام ǚقلي Ǌأن ýƮذ األƍ ،ƖيرƮق Ǉتكو ƖŇمد ƖادƵ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ƖŇذ مدƍ

 .أشǌر لدƮ ǎاحƔ العمýستة 

                ýǚƤ يƵشر Ɣسب Ǉدو ýالعم ƔاحƮ ǉاǌوأن Ʊر فقǌمسة أشƤ العقد ƖŇمد Ǉفقد تكو ǁكذل
                 ƖŇمد Ǉأ ƴم ýمƵ رǌستة أش ǇƵ ýيق Ǚ ýللعام Ưفكيف يحكم القاضي بتعوي ،ǚƛالث مƛر الǌالش

 .العقد كلǙ Ǌ تƍ ýƮلǏ ستة أشǌر

          Ɩقرƽال ǉذǋ ƾبيƱت Ǉأ ǎما تقدم نر ǏلƵ اŅسيسƋوت        Ǉيمك Ǚ أمر ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ǏلƵ
ƾيستح Ǚ ذ ماƤƋي ýالعام Ǉوأ ýالعم ƔاحƮ ƾجحاف في حǗا Ǐلƍ ديƌا يǌبيقƱت ŇǇواقعيا، أل. 

وبالتالي نرǎ ضرورƖ الرجوƍ ƳلǏ القواƵد العامة التي تقضي في مǋ ýƛذǉ الحالة                 
يضǇƵ Ǌ كý ما فاتǊ مǇ      بتعويƯ الƱرف المضرور ǇƵ كافة األضرار التي أƮابتǊ وكذلǁ تعو         

Ɣكس .                Ɯم يحتاǚك Ɣكس Ǉم Ǌما فات ǇƵو ǊابƮالضرر الذي أ ǇƵ ýالعام Ưبتعوي ýالقو Ǉƍ
Ưذا التعويǋ تحديد Ƙلياƈ في ǁذل ،ƾالتدقي Ǐلƍ . 

 مǇ قانوǇ العمý الƽرنسي، تنƵ ƭلǏ أنƍ Ǌذا أنL 122-3-8          ǏǌالƽقرƖ الƛانية مǇ المادƖ     و
 ýالعم ƔاحƮ    د المŇمحد ýقد العمƵƖŇد          ǇƵ ýالعام Ưم بتعويƨباألحكام القانونية يلت ǙǚƤƍ 

                 ýƮسيتح Ǉاألجور التي كا ýبقيمة ك Ɣكس Ǉم Ǌما فات ýك ǇƵ Ǌوتعويض ǊابƮالضرر الذي أ
 .)Ƶ)399ليǌا حتǏ نǌاية العقد

                 Ɩترƽال ǇƵ األجور ýللعام ŃƴŽدفſت Ǉا أǌقرارات Ǉالمحكمة العليا في العديد م Ƙوقد رفض
، بالتالي ƱعنƘ في الحكم القاضي بمنƠ مبلƸ األجور ǇƵ المدƖŇ الباقية للعقùد             التùي لم يعمý فيǌا   

 ýللعام Ư400(كتعوي( .               ǁذل Ǉم ýأق ýالعام ƔاƮالضرر الذي أ Ǉوùيك Ǉأ Ǉùذ يمكƍ

                                                 
، الƮادر تحƘ   2003 ديسمبر   17 وǋو ما قضƘ بǊ الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية، المƌرƢ في              - 399

 ،565. 44 -01رقم 
www.lexinter.net/JPTXT3/rupture_d'un_cdd__pour_faute_grave_de_l'employeur.htm 

، ǇƵ الشƾ األوý مǇ الوجǊ األوý       1998 فيƽري   10، المƌرƢ في    152952 حيث قضƘ في قرارǋا الƮادر تحƘ رقم         - 400
     ǊنƋاألجور ب Ơبمن ƾوالمتعل» –         Ǉم ǉأجور ýللعام Ơمن ǚفع Ǌاية    01/09/1994 حيث أنƹ Ǐلƍ 19/ 10/1994  ýوالحا 

لقاضي قد منƠ أجورا لمدƖŇ لم  يعمý  فيǌا مƤالƽا بذلǁ نƭ              ومƛ Ǉم يكوǇ ا    03/09/1994أǇ فƮلǇƵ Ǌ العمý وقƴ في       
  Ɩ80الماد    Ǉقانو Ǉتعويضا       11-90 م Ơمن Ǉيتعي Ǌأن ýائري       »...، والحاƨالج ýالعم Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣذي ǉذكر ،... ،

    ƭ ،ƾالساب ƴفي          506 و 505المرج Ƣرƌية بالمحكمة العليا المƵجتماǙرفة اƺقرار ال ǁكذل Ý24   ادر  1996 سبتمبرƮال ،
 .ƭ ،89 1999، 54، نشرƖ القضاƵ ،Ɩدد 134407تحƘ رقم 
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، كما لو وجد العامý منƵ ƔƮمƤƈ ýر مباشرƖ بعد قǚƵ ƴƱقتǊ مƮ ƴاحƔ العمý                 )401(بكƛير
ي مبلƸ أجورǉ التي لم يعملǌا في المنƔƮ األوý،         األوý وبالتالي سيتحƵ ýƮلǏ تعويƯ يساو     

كما يمكǇ أǇ يكوǋ Ǉذا التعويƯ أقý مǇ الضرŇر          . وƵلǏ أجر ƛاĆǇ في منƔƮ العمý الجديد       
                  Ǉم ýالعام Ǉذا لم يتمكƍ كما ،ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉالعقد م Ƈاǌنƍ Ƈجرا Ǉم ýالعام ƔاƮالذي أ

ƽب Ǌب ƘقƮالسمعة السيئة التي ل Ɣجديد بسب ýمƵ يجادƍالمبتسر للعقد ƇاǌنǗذا اǋ ýع. 

Þ Ưذا التعويǋ تقدير Ǉكيف يمك Ǉذƍ 

               ƔاƮجسامة الضرر الذي أ Ǐلƍ يستند Ǉأ Ɣيج ýالعاد Ưالتعوي Ǉقلنا أ ƾƱينا المنƤلو تو
وتقدير الضرر ليس معناǉ بالضرورƖ أǇ يكوǇ       . العامý، يقدرǉ قاضي الموضوƳ بكý استقǚلية     

. )402(د، بý تقديرǉ يƤضƴ فقƱ للسلƱة التقديرية لقاضي الموضوƳمساويا ألجور المدƖŇ الباقية للعق    
، )403(فيمكǇ أǇ يكوǇ التعويƯ أقý مǇ تلǁ األجور الباقية كما يمكǇ أǇ يكوǇ أكƛر منǌا                  

                   Ǌيمنح ýا بǌالعقد التي لم يعمل ƖŇمد ǇƵ األجور الباقية Ƹمبل ýالقاضي للعام Ơيمن Ǚ وبالتالي
 .)404(يضƵ Ǌما فاتǊ مǇ كسƱ Ɣبقا للقواƵد العامة تعويضا ǇƵ الضرر الذي أƮابǊ وتعو

             ǊابƮالضرر الذي أ ǇƵ ýالعام Ưبتعوي ǊمƨلŃي ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉالعقد م Ƈاǌنƍ ŇǇƍ . Ǚو
يقدر ǋذا الضرر حسƔ أجور المدƖŇ الباقية لعقد العمý محدŇد المدƖŇ، بƵ ýلǏ أساس جسامة                  

 Ǉم Ɣكس Ǉم Ǌقد فات Ǉوما يكو ýالعام ƾالمبتسر للعقدالضرر الذي لح ƇاǌنǗذا اǋ Ƈجرا. 

                                                 
401 -ýا العامǌلم يعمل Ɩي فترǋالباقية للعقد، و ƖŇأجور المد Ǌل ƴلو تدف ǊليƵ ýƮسيتح Ǉالذي كا Ưالتعوي ƴبالمقارنة م ýقلي . 

 14، المƌرƢ في    160726 بǌذا الشǇƋ قضƘ الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، في قرارǋا الƮادر تحƘ رقم              - 402
  ýبما يلي    1998أفري ،:» –             ƭوƮالمن Ưة التقديرية في تحديد التعويƱالسل Ƴلقاضي الموضو Ǌحيث أن Ǉلك 

   Ɩبالماد ǊليƵ73     Ǉقانو Ǉ29-91 مكرر م    Ǉلقانو ý11-90، المعد  ƾالساب ƴحق  . ، المرجǚضرار الǖل ǉرƲةبن 
، 55، نشرƖ القضاƵ ،Ɩدد     »...ý أǇ الوجƹ Ǌير سديد    للعامƱ ýوý مدƖŇ توقيǇƵ Ǌƽ العمý ومƛ Ǉم يستوجƔ القو          

1999 ƭ ،190. 

403 -ǁر  في ذلƲان : 
BRUN André, GALLAND Henri & LAROQUE Jean, Droit du travail, SIREY, Paris, 
1978, P.809. 

 .. - «: ، المذكور سابقا، حيث جاƇ فيǊ     152952 قضƘ المحكمة العليا بنƽس الحكم كما رأينا في القرار رقم            - 404
                 Ɩالماد ƭن ǁا بذلƽالƤا مǌفي ýلم يعم ƖŇأجورا لمد Ơالقاضي قد من Ǉم يكوƛ Ǉ80وم    Ǉقانو Ǉ11-90 م  ýوالحا ،

 .»أنǊ يتعيǇ منƠ تعويƯ وبالتالي يستوجƔ نقƯ الحكم المƱعوǇ فيǊ فيما قضǏ باألجور دوƍ Ǉحالة 
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                 ýقد العمƵ افا كما فيƨج ǉتقدير Ǉيمك Ǚ ƖŇد المدŇمحد ýي لعقد العمƽالتعس ƇاǌنǗا ǇƵ Ưوالتعوي
               ýالعام ƔاƮر الذي أŇو الضرǋ لمعيار وحيد ƴضƤي ǁتقدير ذل Ǉƍ ýب ،ƖŇد المدŇير محدƹ)405(   Ǚ ذاǌول ،

 . حيƍ ǇنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد المد4ƖŇ مكرر 73ادƖ يمكǇ تقدير التعويƯ كما ǋو منƮوƵ ƭليǊ في الم

2 –      ǈمنصب عمل Ǐƺ üالعام ƚإدما Ɣإعاد :   ƛالƛال Ɩقرƽال ƭةتن    Ɩالماد Ǉ4 مكرر 73 م  ǏلƵ 
 تýƮƽ المحكمة المƤتƮة ابتدائيا ونǌائيا ƍما بƵƎادƍ ƖدماƜ العامý في المƌسسة مƴ              «: ما يلي 

 .»...Ư أحد الƱرفيǇاǙحتƽاƲ بامتياƨاتǊ المكتسبة أو، في حالة رف

      Ƈاǌنƍ Ǉذا كاƍ Ǌأن Ǐبمعن   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ          أي Ǐلƍ يستند Ǚ ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉم 
               Ưلي، وفي حالة رفƮاأل ǊملƵ ƔƮمن Ǐلƍ ýالعام Ɯدراƍ ƖادƵƎر قانوني يحكم القاضي بŇمبر

Ưيحكم القاضي بالتعوي ýذا الحǋ ǇرفيƱأحد ال. 

ماƜ سواƇ للعامý أو لƮاحƔ العمý، يجƔ أƍ         ǇبداƇ ممارسة حƾ رفƯ حƵƍ ýادƖ اǗد       
Ǉيكو    ǎوƵسير الد Ƈناƛراحة أƮ)406(           ،المرافعة Ɣبا ýƽق ýالمناقشة وقب Ƈناƛأ ƾأو بالتدقي Ý

وǙ يجƔ في كý األحواƛƍ ýارتǊ حيǇ تنƽيذ الحكم         . كالتعبير ƵنǊ في المقاƘǙ الجوابية لƱǖراف     
ƵملǊ األƮلي، ƍذ حينئذ يتعرƮ ƯاحƔ       القاضي بƵƎادƍ ƖدماƜ العامƍ ýلǏ منƔƮ        )407(القضائي

 . العمý للƺرامة التǌديدية Ǉƍ رفƯ تنƽيذ الحكم القضائي

رƹم أŇǇ  . 21-96وǋذا ما كاƵ ǇليǊ الواقƴ مباشرƖ بعد Ʈدور ǋذا النƭ بموجƔ األمر              
أƮحاƔ العمý كانƘ لǌم ƍمكانية رفƯ حƵƍ ýادƖ اǗدماƜ فقد فǌموا مǇ النƵ ƭلǏ أنǌم لǌم                 

 . )408(ة تنƽيذ الحكم القاضي بƵƎادƖ اǗدماƜ، وǋو فǌم ƤاƐƱ للنƭالحƾ في معارض

                 Ǌبحقوق Ʋƽيحت ýالعام ǇƎف ،ƜدماǗا ƖادƵƍ ýح ýما في قبوǌبتƹر ǇƵ ǇرفاƱبر الƵ ذاƍو
المكتسبة المتمƛلة أساسا في تعويƯ مقابý لǖجر الذي كاǇ يستحقǊ مǇ تاريخ الƍ ýƮƽلƹ Ǐاية                 

 .، واǙستƽادƖ مǇ اǙمتياƨاƘ اǙجتماƵية Ʊواý مدƖŇ بƱالتǊرجوǊƵ الƽعلي ƍلǏ منƵ ƔƮملǊ األƮلي

          Ɩالماد Ǉة مƛالƛال Ɩقرƽال ƭن Ǉر مǌƲي ƾ4 مكرر 73مما سب      ýبقبو ýالعم ƔاحƮ مƨيل Ǚ 
ýللعام Ưيحكم القاضي بالتعوي ýذا الحǋ Ưذا رفƍ Ǌما في األمر أن ýك ،ƜدماǗا ƖادƵƍ ýح . 

                                                 
405 -ǁر في ذلƲان :   DUNES André, Op.cit, P. 67. 
، ذكرǉ  2001 جواǇ   13، المƌرƢ في    220630فة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، الƮادر تحƘ رقم          قرار الƺر  - 406

 ƭ ،ƾالساب ƴادية، المرجƮقتǙا ƘǙائري والتحوƨالج ýالعم Ǉم، قانوǚبد السƵ Ɣ526ذي. 
 .524، المرجƴ السابƭ ، ƾ ... ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري - 407
 .524، المرجƴ السابƭ ،ƾ ..وǇ العمý الجƨائري  ذيƵ Ɣبد السǚم، قان- 408



 416

، فƎنƵ ǊƃادƖ يتقبلǊ حتƵƍ ý)409( ǏادƖ اǗدراƜورƹم انعدام ما يلƨم ƮاحƔ العمý بقبوý ح
يستƽيد مƵ Ǉمý العامýǚƤ ý المدƖŇ المتبقية للعقد ƤاƮة Ǉƍ كانƘ مدƖŇ العقد قƮيرƖ، ولكي 

  .يتƽادǎ جبر الضرر الذي يƮيƔ العامý مǇ ابتسار العقد
 ،ƜدراǗا ƖادƵƍ ýح Ưمكانية رفƍ ýة العامƽالسال Ɩائري في المادƨالج Ƴالمشر Ơكما من

لكýǋ Ǉ يلتƨم ƮاحƔ العمý بدفƴ . وذلǁ مƴ اǙحتƽاƲ في ǋذǉ الحالة بكامý حقوقǊ المكتسبة
Þ العقد Ƈاǌنƍ Ǉم ýالعام ƔيƮالضرر الذي ي ǇƵ Ưالتعوي  

ŇǇƍ ارتبƱ العامý بƮاحƔ العمý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ أنǌاǋ ǉذا األƤير، يجعý القاضي الذي 
لكǇ مǇ حƾ العامý أيضا أǇ يرفƯ حƵƍ ýادƖ . عسƽياƵرƯ األمر ƵليǊ يحكم بǇƋ اǗنǌاƇ كاǇ ت

 ýالعم ƔاحƮ رŇيتضر Ǚو ýللعام Ưيحكم القاضي بالتعوي Ćلي، وحينئذƮاأل ǊبƮفي من Ǌدراجƍ
مǋ Ǉذا الموقف، بما أǇ تقدير التعويƯ الذي يحكم بǊ القاضي للعامý يمýƛ كما ذكرنا قيمة ما 

Ɣكس Ǉم Ǌضرر وما فات Ǉم ǊابƮأ .Ƶ ǏلƵ ýقد والحاƵ Ƈاǌنƍ ǇƋب ýبقنا المبدأ القائƱ لو ǁكس ذل
 Ǉحي Ǐلƍ ،المتبقية ǉأجور ýكام ýللعام ƴتدف Ǉأ ǊنƵ Ɲينت ýالعم ƔاحƮ ýقب Ǉم ƖŇد المدŇمحد ýالعم

ƾيستح Ǚ ذ ماƤقد أ Ǉيكو ýذا الحكم والعامǋ Ǉم ýالعم ƔاحƮ رŇفيتضر ،ǚاية العقد فعǌن.  
 بعد حلوý أجلǊ يƌدي ƍلǏ اƵتبار ý محدŇد المدƵƖŇقد العموكƮǚƤة فǇƎ اǙستمرار في تنƽيذ 

 ƔاحƮل ƾيح Ǚ بالتالي ýالعام Ǉم ǁذل ƔلƱ القاضي بعد ýقب Ǉم ƖدŇير محدƹ ƖŇالعقد مبرما لمد
 Ǉƍالقاضي، و Ǌيƺيا يلƽيعتبر تسريحا تعس Ɩترƽال ǉذǋ للعقد بعد Ƈاǌنƍ Ňالعقد، وأي Ƈاǌنƍ ýالعم

 ƾيستح ƜدماǗا ƖادƵƍ ǇرفيƱأحد ال Ưرف Ɩقرƽال ƾبƱي وتƽالتعس Ơالتسري ǇƵ Ưالتعوي ýالعام
 Ɩالماد Ǉة مƛالƛستة 4 مكرر73ال ýاألق ǏلƵ ا تعويضا ماليا مساوياǌلǚƤ Ǉم ýالعام ƾويستح 

ýمƵ رǌ410(أش(ƖŇد المدŇير محدƹ ýمƵ ا بعقدƱمرتب ƠبƮالحالة أ ǉذǋ في Ǌألن ، . ƘتبرƵوقد ا
الة ƍنǌاƇ العقد دوǇ مبرŇر شرƵي رسالة الƺرفة اǙجتماƵية لمحكمة النقƯ الƽرنسية رس

Ơ411(تسري( Ǉأ ǎي ونرƽالتعس ƇاǌنǗأحكام ا Ǚ ،يƽالتعس Ơأحكام التسري Ǉم ýيد العامƽفيست ،
 .األمر نƽسǊ في القانوǇ الجƨائري

                                                 
409 -،ǁر في ذلƲأيضا، ان Ǉرنسياƽال Ƈوالقضا Ǌقƽو موقف الǋرنسي،   وƽال Ưية لمحكمة النقƵجتماǙرفة اƺقرار ال 

  :، مƴ تعلي2002ƾ أكتوبر 30المƌرƢ في 
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revus Droit social, N° 01, 2003, P. 135 ; ROY-
LOUSTAUNAU Claude, « Contrat de travail à durée déterminée...», Op.cit, P. 468. 

، ذكرǉ 2000 نوفمبر 15، المƌرƢ في ǋ 211235و قضاƇ الƺرفة اǙجتماƵية بالمحكمة العليا، انƲر القرار رقم -  410
  .526 – 525، المرجƴ السابƭ ،ƾ...ذيƵ Ɣبد السǚم، قانوǇ العمý الجƨائري

  :، مƱ Ǉرف2003 ماي 07عليƵ ƾلǏ قرار  انƲر الت-  411
ROY-LOUSTAUNAU Claude, Revue Droit social, N° 09 & 10, 2003, P. 883. 
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ŇǇƍ أحكام ƍنǌاƵ Ƈقد العمƹ ýير محدŇدƖ المدǋ ƖŇي أحكام ƹريبة وǙ تتƇǚم مƴ الƱبيعة 
ýنائية لعقد العمƛستǙا ýقود العمƵ ǏلƵ األحكام ǉذǋ ǇبقوƱي Ɩنجد القضا Ǉلك ،ƖŇد المدŇمحد 

  .المحددƖ المدƖŇ، وǋو ما لمسناǉ في العديد مǇ قراراƘ المحكمة العليا
وƵليǊ يجƵ ƔلǏ قضاƖ المحكمة العليا أǇ يƌسŇسوا قضاƤ ŅƇاƮا بƎنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد 

م ǋذا العقد، مƴ أننا قد نواجǊ بالقوý بŇǇƋ القاضي المدƖŇ، بما أŇǇ القانوǇ لم يعتĉǇ بالتƮƽيý بƋحكا
  .الجƨائري ǋو مƱبƾ للقانوǇ وليس مبتكرا للقاƵدƖ القانونية

 ƇاǌنǗ ةƮاƤ أحكام ýيƮƽبت Ƴيعتني المشر Ǉأملنا أ ŇǇƎلذا فƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ كما ،
 ǉيرƲن ýفع Ɩمبدأ في الماد ǏلƵ ƭرنسي الذي نƽالL 122-3-3أحك ǇƋقد  يقضي بƵ Ƈاǌنƍ ام
 محدŇد المدǙ ƖŇ تƱبƵ ƾلƍ ǏنǌاƵ Ƈقد العمý محدŇد المدƖŇ، وجاƇ بƋحكام ƤاƮة بƎنǌاƇ العمƹ ýير

ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ)412(.  
 

                                                 
412  - Ɩالماد L 122-3-8رنسيƽال ýالعم Ǉقانو Ǉم .  
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  ŇǇƍ   ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ       ǁكذل Ǌالتي تجعل Ƙاƨوالممي ƭائƮƤال Ưو .  معروف ببعǋو

فتحديد مدƵ ƖŇقد العمý يجƔ أǇ يكوǇ استƛناƇ، وǙ يحǙ .           ƾ يمكǇ أǇ يكوǇ كذلǁ حيƹ Ǉيابǌا      
        Ǌأجل ýحلو ýقب Ɩردƽالمن ƖرادǗبا ǉƌاǌنƍ ýƮƋك ǊرفيƱ ألي .       Ǚ ،ǁذل ƾيحق Ǚ ام قانونيƲن ýوك

 . كنǊ أǇ يمنƠ ضماناƘ ويحقƾ حماية للعامýيم

               Ɣبموج ǁنائي، وذلƛقد استƵ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉأ ǚائري فعƨالج Ƴد المشرƃوقد أك
  Ɩ11الماد    Ǉقانو Ǉ11-90 م .          ƖŇتحديد مد Ǐلƍ Ƈاللجو ƘǙحا Ƴر المشرƮذا المبدأ حǋ ƾبيƱولت

 وǋي ضرورƖ ورود العقد كتابيا      Ƶقد العمý، وكذا نƵ ƭلǏ شروƤ ƱاƮة Ǚ يقوم حيƹ Ǉيابǌا          
ǉتحديد Ɣوسب ǊتŇمد Ǉيتضم Ǉوأ. 

                  Ɩالمبدأ الوارد في الماد ƾاألحكام، يحق ǉذǋ ýǚƤ Ǉم ،Ƴالمشر Ǉأ ýنا نقوǋ Ǐلƍ11 
ǋذا ƮحيƠ لو لم يعƱ المشرƳ مǌƽوما واسعا لحاƘǙ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý،               . السابقة

 .دƵ ƖŇقد العمýوكذا لو نƵ ƭلǏ مدƖŇ قƮوǎ لتحديد م

 ƍلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý تƽسر تƽسيرا واسعا، وǋذا ما يسýǌ أمر ƍدƤاƇ               ýوحاƘǙ اللجو 
              Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮالمن ƘǙالحا ǎحدƍ في ýالعم ƔاحƮ Ǌيمارس Ʊ12أي نشا      Ǉقانو Ǉم 

ولǖسف لم  . ، ƍذ جاǋ ƘƇذǉ الحاƵ ƘǙامة ويكتنǌƽا ƹموƯ جعý أمر تƱبيقǌا Ʈعبا            90-11
تدýƤ القضاƇ لتضييǋ ƾذا المجاý، رƹم أǇ القانوǇ نƵ ƭلǏ استƛنائية اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƖŇ                ي

 ýقد العمƵ .              في ƾالح ýالعم ƔاحƮل Ơا التي تمنǌسƽن Ɩالماد Ǉالرابعة م Ɩقرƽال ǚƛرضنا مƵ فلو
                 ƛيم ýايد في العمƨأي ت Ǉا أǌمنا منǌƽل ýايد في العمƨت ǁر ذلŇبر Ǉƍ ýقد العمƵ ƖŇسببا  تحديد مد ý

                  Ɲايد العادي الناتƨذ التƍ Ǚذا ليس معقوǋو ،ǊتŇتقيد مد Ǉودو Ǌشكل Ǉا كاŇأي ýقد العمƵ ƖŇلتحديد مد
ýقد العمƵ ƖŇبتحديد مد ýالعم ƔاحƮل ƾالح Ơيمن Ǚ سسةƌور المƱت ǇƵ. 

                   Ǉأ Ɣيج Ǚ ذƍ ،أساسيا ǉمبدأ نرا ǏلƵ ƭوين ýƤيتد Ǉأ Ƴالمشر ǏلƵ Ǌأن ǎنر ǇƋذا الشǋ وفي
 مǌما يكǇ سببƵ ǊلǏ النشاƱ العادي والدائم لƮاحƔ العمý، فيمكǇ أǇ يرد             لعمý محدŇد المدƵ  ƖŇقد ا يرد  

أو يكوǇ لتنƽيذ مǌمة    . ƵلǏ النشاƱ العادي لƮاحƔ العمý لكǙ Ǉ يجƔ أǇ يكوǇ دائما بý استƛنائيا             
 .ýضرفية محدŇدƖ كما فعý المشرƳ الƽرنسي Ǉƍ تعلƾ األمر بالنشاƱ العادي والدائم لƮاحƔ العم

                  Ƙدد المراƵ Ǚو ،ǏƮأق Ňحد ŇيƋب ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد Ƴد المشرŇلم يقي ǁذل Ǐلƍ ضافةƍ
                  Ƈكما يشا ǉدŇيجد Ǉأراد، وأ ƖŇألي مد ýقد العمƵ يبرم Ǉأ Ǌيمكن ýالعم ƔاحƮا، فǌد فيŇالتي يتجد

ƖدŇير محدƹ ƖŇتبار العقد مبرما لمدƵا Ǐلƍ ǁدي ذلƌي Ǉأ Ǉدو . 
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      Ơيمن Ǉأ Ƴأراد المشر ǁكذل          ƴبتنوي ǁوذل ،ƖŇد المدŇمحد ýمƵ بعقد ýر للعامƛأك Ƙضمانا
               ،ýالعم ƫتƽا مǌدارية التي يمارسǗالرقابة ا ǏلƵ ƭفن ،ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد ǏلƵ الرقابة Ƙلياƈ

ونرǎ أǇ تكريس الرقابة اǗدارية السابقة مǇ شƋنǌا أǇ تكýƽ حماية أكƛر             . وكذا رقابة القاضي  
    Ǐلƍ Ƈفي مرحلة اللجو ýللعام             Ǉذا البحث، لكǋ ا فيǋالتي أوردنا Ʊبالشرو  ýقد العمƵ ƖŇتحديد مد 

                ƫتƽم ǏلƵ اǌالتي يبرم ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ƴجمي Ưبعر ýالعم ƔاحƮ مƨلف ما يلƤبت
           Ɩفي الماد ǊليƵ ƭوƮو منǋ ا، كماǌليƵ ليمارس الرقابة ý12العم      ǉذǋ فعالية Ǉم ƭƃر، قلŇمكر 

 أو تذكير لǚƮحياƘ مƽتƫ العمý الذي يسǌر في األƵ ýƮلǏ            اǓلية التي بقيƘ مجرد تكرار    
     ýبالعم Ǉيم المتعلقيƲوالتن ƴالتشري ƾبيƱت Ǉواسعة للقاضي،      . حس ƘحياǚƮ Ƴالمشر ǏƱƵكما أ

ýدم العامƤت Ǚ ة الواسعة للقاضيƱالسل ǉذǋ Ǉƍ وقد قلنا. 

Ǉƍ          استقرار ƾيحق Ǌجعلت ƖŇد المدŇمحد ýة لعقد العمƮاƤبيعة الƱا ال  Ƶ قة   فيǚýالعم  Ǉحي 
              ǉالنحو الذي بينا ǏلƵ ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ Ǐا حتǌيحقق Ǚ ǉيذƽالبحث فيتن .   Ƴالمشر Ǉلك 

       ،ǁذل Ǉالتي تضم Ƙماƨائري لم يوفر الميكانƨالج          ýذا العقد بحلوǋ Ƈانقضا ǏلƵ ƭو نǋ ذƍ 
               Ʈذ األƍ ،ǉا يتم ابتسارǌية التي بƽالكي Ǚو ،ǉتجديد ƾرƱ Ǉيبي Ǉأ Ǉدو ،Ǌأجل    ýقد العمƵ Ǉأ ý

      ƌاǌنƍ ǊرفيƱ ألي ƾيح Ǚ ƖŇد المدŇمحدǉ          ƘǙالحا Ơكما لم يوض ،Ǌأجل ýحلو ýقب Ɩردƽالمن ƖرادǗبا 
Ɩردƽالمن ǊرادتƎالعقد ب Ƈاǌنƍ ǇرفيƱال Ǉا ألي مǌفي ƾالتي يح . 

                 ،ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ يمƲبتن Ǉائري لم يعتƨالج Ƴالمشر Ǉأ ýالقو Ǐلƍ دي بناƌذا يǋ ýوك
وƍذا كاǇ سبƔ ذلǁ أǇ المشرƳ أراد أǇ يƨيý التنƲيم في ميداǇ            .  ترǁ فراƹا قانونيا كبيرا    وǋو ما 

              Ǉكا Ƴاألجدر بالمشر ǇƎية، فƵالجما Ƙاقياƽتǚامة لǌاألمور ال Ǉير مƛيم الكƲتن ǁفتر ýالعم ƘقاǚƵ
فلكي . تƛنائيالتƱرƍ ƾلǋ Ǐذǉ المسائý بالتنƲيم في قانوǇ العمý، ألƵ Ǉقد العمý محدŇد المدƵ ƖŇقد اس              

                  ،ýللعم Ǉفي قانو Ǌم أحكامƲين Ǉأ Ɣنائي، يجƛستǙام اƲذا النǋ ýƲ في ýر للعامƛحماية أك  ýƽيك
                 ƔحاƮا أǌليƍ Ƌير القانونية التي يلجƹ ƘرفاƮالت Ưور بعǌƲ Ǐلƍ ǎدƌي Ǉأ ǁذل ǇƋش Ǉم Ǉكا ƃǙƍو

          ýيƺوقتية التش Ɩدائر  ƴا توسيǌنƋش Ǉوالتي م ýالعم)précarité d’emploi  .(    محاولة Ǉة أƮاƤ
                ƘعوباƮ ƖŇدƵ يرƛت ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ ǏلƵ ƖŇد المدŇير محدƹ ýة بعقد العمƮاƤاألحكام ال ƾبيƱت

فƱبيعة العقد المحددƖ مǙ ǚƛ تتحمý اǙستقالة، فالعامý بعقد Ƶمý محدŇد            . استعرضناǋا في البحث  
         ǁأراد ذل Ǐمت ǊملƵ ƔƮمن Ǉستقالة مǙا Ǌيمكن Ǚ ƖŇي      و. المدƽالتعس Ơالتسري ƘاƇجراƍ Ǉقد رأينا أ

ƖŇد المدŇمحد ýي لعقد العمƽالتعس ƇاǌنǗا Ǉا حيǌبيقƱالحة لتƮ Ƙامة ليسƵ. 

      Ɩفي الماد Ƴالمشر ƭ11لقد ن    Ǉقانو Ǉقد         11-90 مƵ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ Ǉأ ǏلƵ 
لعمǋ ýو  استƛنائي، لكƹ ǇياƔ ما يكرس ǋذǉ اǙستƛنائية جعý اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد ا                
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األƤ ،ýƮاƮة في القƱاƳ الƤاƭ، لكǇ ذلǁ أƮبƠ  وسيلة ƵممƘ حتǏ في القƱاƳ العام، نƲرا                
 في تسيير الموارد البشرية حسƔ متƱلباƵ       Ƙقد العمý محدŇد المدƖŇ   للمرونة الكبيرƖ التي يمنحǌا     

 .)413(1997اǗنتاƜ، وǋو ما تƋكدǉ اǗحƮاƇاƘ التي قامƘ بǌا وƨارƖ العمý في 

ماذƵ Ɯقود العمý محدŇدƖ المدƖŇ التي حƮلنا Ƶليǌا وقمنا بدراستǌا، توƮلنا ƍلǏ أنǌا             ومýǚƤ Ǉ ن  
         ƖŇد المدŇمحد ýلعقد العم Ɩبيعة المحددƱال ƴ414(تحتوي أحكاما متناقضة م(      ƭا ألي نǌتƽالƤدم مƵ مƹر ،

 أǇ  ونرǎ. قانوني، ورƹم أنǊ في بعƯ األحياǇ نجد اǙتƽاقياƘ الجماƵية تنƵ ƭلǏ مǋ ýƛذǉ األحكام             
           ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ يمƲبتن Ƴناية المشرƵ ƭنق Ǐلƍ ƴذا راجǋ ýك .     ýالعم ƔحاƮم أǌيرا ما يتƛفك

ǊبيقƱت ǏلƵ ليعملوا ýيم قانوني متكامƲيوجد تن Ǚ في الحقيقة Ǌأن ƴم ،Ǉم للقانوǌتƽالƤبم. 

               ƖŇلمد ýمƵ قدƵ ǁناǋ لم يعد Ǌنƍ ýبالقو Ƙسساƌالم ǎحدƍ أحد مسيري ƠريƮيعتبر ت Ǚو 
     Ǉالقانو ǏلƵ ƢارƮ ĆدŇتع ،ƖدŇير محدƹ)415(            Ǉقانو ǇƋذا المسير بǋ لمƵ Ǐلƍ ƴراج ǁذل Ǉƍ ýب ،

ƴو الواقǋ ذاǋو ،ǁأراد ذل Ǐمت ýقد العمƵ ƖŇة لتحديد مدƮرƽال Ǌل Ơالحالي يمن ýالعم. 

 وكĊý ذلǁ يبيǇ وكǇƋ القانوǇ المƱبƾ سŊǇŃ ألǋداف معبر Ƶنǌا لكǇ بƋذǋاǇ وأفكار تƮبوا               «
 معاكسة ومǇ الممكǇ أǋ Ǉذا كاǇƵ Ǉ قƮد وقد يكوǇ ناتƝ الƮراƵاƘ بيǇ مƤتلف                ƍلǏ نتيجة 

 .)416(»القوǎ المƛƌرƖ في سǇ وضبƱ المشروƳ اǙقتƮادي واǙجتماƵي الوƱني 

بالتالي فƵ ŇǇƎقد العمý محدŇد المدƖŇ فعŹǚ مكرس بموجƔ القانوƵ ǇلǏ أنƵ ǊقداŹ استƛنائيا                
                                        

413 -                 ŇǇائر، أƨفي الج ýƺوضعية الش ǇƵ اǌفي تقرير ل ýالعام Ɩارƨتشية العامة لوƽالم ƘƮ99.44 حيث أح %  ýماƵ Ǉم
مǇ % 14 مƵ Ǉماý القƱاƳ الƤاƭ، و   %51مƵ Ǉماý البناƇ، و     % 67المƌسساƘ األجنبية التي تشتýƺ بالجƨائر ، و      

Ƶماý القƱاƳ الǚƽحي، مرتبƱوǇ بعقود محدŇدƖ المدǋ ŇǇƍ ،ƖŇذǉ اǗحƮائياƘ بالرƹم مǇ كونǌا قديمة نوƵا ما لكنǌا                   
تƌكد أǇ اǙستƛناƇ تحوƍ ýلǏ قاƵدƍ ،Ɩذ أǇ معƲم أرباƔ العمý يلجئوƍ ǇلǏ  تحديد مدƵ ƖŇقد العمý، دوǇ مراƵاƖ المبدأ                     

 التي تنƵ ƭلǏ استƛنائية تحديد مدƵ ƖŇقد العمý، انƲر تقرير المƽتشية العامة             11-90 مǇ قانوǇ    11لمادƖ  الوارد في ا  
 .1997لوƨارƖ العمý حوý وضعية الشýƺ، وƨارƖ العمý والشƌوǇ اǙجتماƵية، 

414 -     Ɩالماد ǚƛر مƲرقم     02 ان ƾالملح Ǉرقم    01 م ƾ04 والملح        Ƈي البناǋ ذا العقدǋ ƖŇتحديد مد Ɣفسب ،  ǉذǌوب ،
                   ƔاحƮل ƾيح ǚسسة فƌفي الم ǇيƇالبنا Ǉالعادية م Ƙالحاجيا Ǉضم ýƤيد Ƈذا البناǋ Ʊنشا Ǉذا كاƍ ةƺيƮال

 . العمý تحديد مدƵ ƖŇقد العمƍ ƃǙƍ ،ýذا كاǇ لحاجة استƛنائية كحالة الƨيادƖ في العمý أو أǇ العمƹ ýير متجدد
. عقد نƽسƵ ǊلǏ نǌاية العقد في األجý المحدد دوǇ أي ƍشعار مسبƾ                 كما تنƭ الƽقرƖ األƤيرƖ مǇ المادƖ نƽسǌا مǇ ال        

 .  أǇ المƌسسة حيǇ حلوý أجý العقد بعƘƛ بƎشعار للعامý تعلمǊ بحلوý أجý العقد03لكǇ نرǎ في الملحƾ رقم 
   Ɩالماد ƭر واحد            06     وتنǌا شǌتŇتجربة مد Ɩترƽل ýالعام ƳضوƤ ǏلƵ س العقدƽن Ǉال   .  م ƖŇمد Ǐلƍ Ƴا   وبالرجوǋعقد الكلية نجد
ورƹم أنǙ Ǌ يوجد في القانوǇ ما يمنƴ ذلǁ، فǋ ǇƎذا ƹير معقوý ألنýǚƤ Ǌ فترƖ التجربة يحƾ ألي مǇ الƱرفيǇ       . شǌرا واحدا 

ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵ بيعةƱ ƴتماما م Ưذا متناقǋو ،Ƙذا العقد في أي وقǋ Ƈاǌنƍ ǇرفيƱألي ال ƾالعقد، وبالتالي يح Ƈاǌنƍ. 
 .18، المرجƴ السابƍ... " ƭ ،ƾشكالية قانونية لتقليƭ مستوǎ الشýƺ "محمد،  شرفي -  415

 .19 وƭ ، 18 ، المرجƴ السابƍ... "ƾشكالية قانونية لتقليƭ مستوǎ الشýƺ" شرفي محمد، -  416
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لكǇ الواقƴ مƺاير لذلǁ تماما حيث      . بدأ في قانوǇ العمý   أŹǚƮ، وحاوý المشرƳ مƇǚمة ǋذا الم     
                 ƠبƮذ أƍ ƖدƵقا Ǐلƍ ýŊتحو ƇناƛستǙا ýجع Ǐلƍ ،ذا العقدǋ أحكام ýيƮƽبت  Ƴناية المشرƵ دمƵ ǎأد

         ýƮو األǋ ǊƃنƋادي وكƵأمر يسير و ýقد العمƵ ƖŇالعام      . تحديد مد Ǉقد القانوƵو ýƮاأل Ǉم كوƹر
ƖŇد المدŇير محدƹ ýقد العمƵ وǋƇناƛستǙو اǋ ƖŇد المدŇمحد ýقد العمƵو  . 

 :لذلǁ وبعد كý تلǁ المǚحƲاƘ، نرǎ ضرورƍ ƖدراƜ نƮوƭ في قانوǇ العمý تتكýƽ بما يلي

ƍدراƜ مبدأ Ƶام يمنƴ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمƍ ýذا كاǇ يتعلƾ بالنشاƱ العادي                  -
ƖدŇمة ضرفية محدǌيذ مƽلتن ƃǙƍ ،ýالعم ƔاحƮوالدائم ل. 

Ʈ Ɩياƹة حاƘǙ اللجوƍ ƇلǏ تحديد مدƵ ƖŇقد العمý بشكý يضيƾ مجالǌا ليكƵƍ                ýƽاد -
Ƙقƌالم ýتكريس العم Ǉم ýر للعامƛأك Ƙضمانا. 

ضرورƖ النƭ في قانوǇ العمƵ ýلǏ وجوƔ تسليم نسƤة مǇ العقد للعامƤ ýاƮة                 -
ýالعم ƫتƽولم. 

- ƖŇالمد ƖدŇمحد ýقود العمƵ ǇƋالتجربة بش Ɩتحديد فتر Ƙلياƈ ƴوض Ɩضرور. 

-          Ɩا في المادǌليƵ ƭوƮ146تشديد العقوبة المن     Ǉقانو Ǉم   11-90 مƇǚتت Ǐحت 
 .والƺرƯ المرجو منǌا

 .تعييǇ مدƖŇ العقد القƮوǎ ، أو تحديد Ƶدد الحاƘǙ التي يتجدد فيǌا العقد -

-             ǇميƋالت Ƙاƨامتيا Ǉم Ǉيديƽالمست Ǉضم Ɩالمد ƖدŇمحد ýبعقود العم ýالعما Ɯدراƍ Ɩضرور
 .ƵلǏ البƱالة

Ɩ النƵ ƭلǏ استƽادƖ كƵ ýامý بعقد Ƶمý محدŇد المدƖŇ مǇ تعويƯ العƱلة                ضرور -
 .السنوية المدفوƵة األجر

-               ،ýالعم ƔاحƮ ةǌج Ǉأو م ýة العامǌج Ǉم Ɩردƽالمن ƖرادǗالعقد با Ƈاǌنƍ ƘǙر حاƮح
ǊاتƇجراƍ ǏلƵ ƭوالن. 

ف أحد  وضƴ أسس تقدير التعويƯ حيǇ اǗنǌاƇ التعسƽي لعقد العمý محدŇد المدƖŇ مƱ Ǉر             -
ǊرفيƱ. 
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