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تشغيل األجراء األجانب على ضوء التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية والعمل القضائي
بقلم  :دمحم جرديق
طالب باحث بماستر المىن القانينية يالقضابية
مقدمة:
أضحححح ميضحححيش تلحححجيا ااجحححرای ااجانحححب يممحححا ال حححدار ضحححمن ااوتمامحححا الديليحححة
يالمياضيع التي أرو

التلريعا

اليطنية خ ي ا في الديا التحي تتيافحد یليىحا أیحداد ةبيحر

من المىاجرين فقد سع المجرب في وحاا الجانحب ةجيحرن محن ديا العحالم حلح محايلحة حيجحاد حلحيا
تنسجم محع مبحدأ حريحة اللحجا يتةحين ملبمحة للرميحة المسحتقبلية فحي مجحاا التلحجيا یميمحا يةافيحة
لضحمان یلح اا حا اسحتقرارا فحي أيسحاط الطبقحة اللحجيلة .لحاا فقحد یحاا المجحرب ترسحانته القانينيحة
بةافة التلريعا يفي جميع المجاا

الحييية اا

ال لة يلعا أوحم وحان التلحريعا تنیحيم طحاش

اللجا ليةين رافعة أساسية تحمي الجيانب ااجتمایية ييضع حطار ملجع له يلىان الجاية يسحيرا
یل منياا ديا أخرى یمد حل تلجيا ااجرای ااجانب تماليا محع التيجىحا الحديمحة يااتاا يحا
الديلية .يتجدر اإللار حل أن مسألة تلحجيا ااجحرای ااجانحب فحي المجحرب ترجحع حلح بدايحة یىحد
الحماية حين فةر

القيى ااستعمارية في جلب یماا أجانب أةمر ةاای استجللىا في ملحريیىا

ااستعماري يلحمايتىا أ در ید یىابر تنیم وجرتىم يالتي ألجي تبایحا حلح أن

حدر حانين

ر م  03.02لةن لم يةن ةافيا ل د الملاةا التي ةان تنجم ین وان الىجر ما دفع المجرب حل
حیححاد التاةيححر فححي تنیححيم تلححجيا وحان الابححة بلححةا أةمححر احتراايححة یححن طريححع یقححيد تلححجيا يالح
بالنص یل مجميیة من اللريط.
ينیرا اومية الىجر من أجا العما يمسحاومتىا فحي التنميحة اا ت حادية يااجتمایيحة البلحدان
ااستقباا فإن ضمان حقيق وان الابة دين تمييا مىمة

عبة ا تخلي من تحديا اامر الحاي دفحع

بححالمجتمع الححديلي حلح بححاا جىححيد ةبيححر مححن أجححا حمايححة وححان الحقححيق .ةمححا سححاوم منیمححة العمححا
الديليححة فححي تةححريع مجميیححة مححن الحقححيق يالضححمانا الحمايححة لىححان الابححة يال ح یبححر ااتاا يححا
يالتي حيا اا ال حلة بميحدان وجحر اليحد العاملححة دين نسحيان ااتاا يحا اإل ليميحة ال حادر یححن
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منیمححة العمححا العربيححة ديروححا فححي حمايححة حقححيق ااجححرای ااجانححب يلضححمان حسححن تنايححا وححان
ااتاا يا مم ححداث مجميیة من اآلليا الديلية التي تسىر یلح مرا بحة حمايحة العمحاا المىحاجرين
سيای یل المستيى الديلي أي اإل ليمي.
ي د یرف منیمة العما الديلية العاما المىاجر بةينه" :ةا لخص يىاجر أي واجر من بلحد
حل بلد آخر ا يحما جنسيته بجية لجا يیياة بخلف یما ا يةين لحسابه الخاص".
يالملرش المجربي نیم ةياية يلريط تلجيا ااجرای ااجانحب فحي البحاب الخحامع يالسحادع محن
الةتاب الرابع من القانين  65.99خا ة المياد من  516حل  521من القانين السالف الاةر.
حان حلح أي حححد اسححتطاش الملححرش المجربححي تححيفير حمايححة فعالححة لاجححرای ااجانححب بححالمجرب يمححا
مححدى ملبمححة التلححريع المجربححي للتاا يححا الديليححة فححي مجححاا تلححجيا ااجححرای ااجانححب يمححا وححي
التةييف القضابي لعقد لجا ااجير ااجنبي
لإلجابة ین وان اإللةاا سنعتمد التقسيم التالي:
المحير اايا :الطبيعة القانينية لعقد لجا ااجنبي من خلا ااتاا يا الديلية يالقانين اليطني:
المحير الماني :التةييف القضابي لعقد لجا ااجير ااجنبي:
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المحووور األول :الطبيعووة القانونيووة لعقوود شووغل األجنبووي مووخ خووالل االتفاقيووات الدوليووة والقووانوخ
الوطني :
با الخيض في تحديحد مدينحة اللحجا لطبيعحة یقحد لحجا ااجيحر ااجنبحي تجحدر اإللحار
أيا لتحديد المق يد بةا من یقد اللجا المحدد المد يیقد اللجا غير محدد المحد يمحا وحي أيجحه
ااختلف بينىما يةال آماروما یل حقيق ي ضمانا ااجير .
أوال :مدونة الشغل بالمغرب

أ -یقد اللجا غير المحدد المد وي العقد الاي ا يتاع فيه الطرفان یل مد معينحة لسحريانه أي لحم
يربطه بإنجاا لجا معين.
ي اا ا يالقاید في یقد اللجا أنه غير محدد المد حا بالرجيش حل الماد  16من مدينة
اللجا نجد الملرش نص یل أن یقد اللجا يبحرم لمحد مححدد أي إلنجحاا لحجا معحين حا أنحه یحاد
في ناع الماد حل ح ر الحاا

التي يبرم فيىحا یقحد اللحجا مححدد  .1غيحر أنحه يتححيا یقحد لحجا

محدد المد حل یقد لجا غير مححدد المحد حاا اسحتمر العمحا بحه بعحد ان حرام مدتحه الق حيى بسحبب
تجديد المد اا لية أي تم تجديدوا يانتى مد التجديد 2ةمحا سحبع للمجلحع اایلح سحابقا أن ایتبحر
في رارن ال ادر في الماد  26دجنبر " 1988أن یقد العما الاي يبرم لمد سنة ياححد محم يجحدد
ةتابة ةا سنة ناع المد يلعد سنين يعتبر یقدا غير محدد المد ان تحديدن يتجديدن حنما وحي يسحيلة
يىححدف بىححا الملححجا اضححاای يجححيد یقححد لححجا غيححر محححدد المححد للتىححرب مححن اامححار القانينيححة للعقححد
الماةير".3

 1دمحم بً حعاًً ،ؼشح كاهىن الؽغل املغشبي مع أحذار معخجذاث الىصىص الخىظُمُت والعمل اللضائي ،الطبعت الثالثت
مطبعت ئًمعخِخين ،أهخىبش  ،2012صفحت .195
 2اهظش الفلشة الثاهُت مً املادة  17مً مذوهت الؽغل.
 3كشاس صادس عً املجلغ الاعلى بخاسٍخ  26هىفمبر  1988ملف اجخماعي عذد  9112 88مجلت الاؼعاع الطبعت الاولى ًىهُى 1989
صفحت .57
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ب -أما یقد اللجا المحدد المد نجد الماد  16من مدينة اللجا ح ر

الحاا

التي يمةن فيىا

اللجيی ال حبرام یقد لجا محدد المد في:
ححلا أجير محا آخر يفي حالة تي ف یقد لجا ااجير ما لم يةن التي ف ناتجا ین ااضراب اادياد نلاط المقايلة بةياية مم تة حاا ةان الملجا اا طبيعة ميسميةييمةن حبرام یقد اللجا محدد المحد فحي بعحض الضحمانا يالححاا ااسحتمنابية التحي تححدد
بميجب نص تنیيمي بعد استلار المنیمحا

المىنيحة للملحجلين يالمنیمحا

لاجحرای ااةمحر تممحيل

أي بمقتض اتاا ية لجا جمایية.
ةما يمةن في القطایا غير الالحية یند فتح مقايلة ايا محر أي ممسسحة جديحد داخحا المقايلحة
أي حطححلق منتححيي جديححد ايا مححر حبححرام یقححد اللححجا محححدد لمححد أ

ححاوا سححنة ابلححة للتجديححد مححر

ياحد يي بح العقد بعد ال في جميع الحاا غير محدد المد .4
ج -ييختلف یقد اللجا غير المحدد المد ین المحدد المد یل مستيى فتر ااختبار حيحث نجحد
الماد  14من مدينة اللجا حدد

فتر ااختبار بالنسبة للعقيد غير المحدد المد ةما يلي:

-

ملمة ألىر بالنسبة لاطر يألباوىم.

-

لىرين بالنسبة .للمستخدمين.

-

خمسة یلر ييما بالنسبة للعماا.
يحضاای

بجة التحديد لعقد اللجا له مجميیة من اآلمار یل ااجير يالملجا في ناع الي

.
يیليه فحإن اسحتحقاق ااجيحر الما حيا محن یملحه للتعحييض یحن الا حا متي حف یلح تحقحع
مجميیححة مححن اللححريط مححن بينىححا أن يةححين ااجيححر مرتبطححا بعقححد لححجا غيححر محححدد المححد يبماىححيم
المخالاححة فححإن ااجيححر المححرتبط بعقححد لححجا غيححر محححدد المححد ا يسححتحع وححاا النححيش مححن التعححييض
 4املادة  17مً مذوهت الؽغل.
4
MarocDroit
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 41سنة في خدمة الفكر القانوني
9099 -9002

المنصة العلمية ماروك  -دروا

تشغيل األجراء األجانب على ضوء التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية والعمل القضائي

باإلضححافة حلح أن حنىححای یقححد لححجا غيححر محححدد المححد بححإراد مناححرد يةححين مبنيححا یلح احتححرام مىلححة
اإلخطار .5طبقا للماد  43من مدينة اللجا أما آمحار یقحد اللحجا غيحر مححدد المحد ةمحا اوحب أححد
الاقىای 6حل القيا بأن واا العقد مما غير المحدد المد يرتحب التاامحا متبادلحة بحين طحرفين خحلا
سنة خا ة فيما يتعلع بیريف اللجا التي ا تختلف أحةامىا بين العقدين (ااجحر -المحد القانينيحة
لللجا -التمتع بالعطلة السنيية -يلحىادن العمحا...م محا يىحم بعحض ااحةحام ااسحتمنابية الخا حة بىحاا
العقد مما تخ يص فتر اختبار تختلحف محدتىا یحن الاتحر المخ

حة لعقحد لحجا غيحر مححدد المحد

يةاا استاادته من یطلة سنيية ممدى ینىا تناسب مد یمله.
ثانيا :االتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بميداخ التشغيل واألجرة.

أبرم المجرب مجميیة من ااتاا يا

التي تىتم بالحع في اللجا بایتبار واا الحع مةاحيا

لةا لخص في ةا مجتمع رغم أنه ي عب تحقيقه في الحديا الناميحة يالحديا التحي فحي طحير النمحي
مقارنة مع الديا الرأسمالية التي يسىا فيىا الح يا یل واا الحع حيث يةحين الطلحب أةمحر یلح
اليد العاملة.
يا بححد فححي البدايححة مححن اإللححار حلح أن حححع اللححجا مححرتبط بحححع آخححر أا يوححي الحححع فححي
اإل امة ييتياجد اايا أينما يجد الماني لال سع المجرب في فتر ااسحتقلا حلح یقحد مجميیحة
من اليمابع مع معیم الديا منىا الجاابر يميريتانيا يالسنجاا يتينع يليبيا بلان اإل امة.
ين

أغلبىا یلح اسحتااد محياطني ةحا ياححد محن البلحدان المتعا حد فحيق تحراب البلحدان

ااخرى من تلريع اللجا يالقيانين ااجتمایية يالضمان ااجتمایي يةاا الملحارةة فحي اانلحطة
النقابية ياانتمای لمنیما

الدفاش المىني ضمن اللحريط التحي يتعحين تيفروحا لمحياطني بلحد اإل امحة

يفححي حطححار المسححايا مححع المحليححين فيمححا يخححص الحقححيق يالياجبححا طبقححا للقححيانين السححارية یلححيىم

7

ييعتبر واا جای من مضمين ااتاا يتين المبرمتين مع السنجاا يميريتانيا في حين نجحد ااتاا يحا
 5دهُا مباسهت ،كضاًا مذوهت الؽغل بين الدؽشَع واللضاء ،مطبعت املعاس اججذًذة ،الطبعت وألولى ظىت  2016الصفحت .64
 6دمحم الؽشكاوي عالكت الؽغل بين الدؽشَع والؽغل مؽشوع مذوهت الؽغل م ط ص .134
 7اهظش على ظبُل املثاٌ املادة  5مً اجفاكُت الاظدُطان املبرمت في رهش ًىم  27ماسط  1964بين اململىت املغشبُت وجمهىسٍه
العىغاٌ.
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المبرمة مع ةا من تينع يليبيا تخلي من أنه حلار للحقيق التي د يستايد منىا مياطني ةحل البلحدين
يأن اایتراف لمياطني الحديا المتعا حد بحريحة العمحا يممارسحة جميحع النلحاطا المىنيحة يتضحمن
اایتراف لىم بالحقيق المن يص یليىا انينا ما لم يةن ونا مانع انيني.
حضححافة حلح الح نجححد اتاا يححة أخححرى أبرمىححا المجححرب مححع بعححض الححديا اايريبيححة فححي وححاا
اللأن منىا ألمانيا -فرنسا -ويلندا -يبلجيةا تخص اليد العاملة ااجنبية الىدف منىحا دين لح وحي
حماية وان الابة يا بأع من اإللار لىا.

أ-

االتفاقية الثنائية المغربية األلمانية:
تعتبر وان أيا اتاا ية يعقدوا المجرب مع ديلة أجنبية 8تتعلحع بقضحايا وجحر اليحد العاملحة

المجربيححة يدخل ح وححان ااتاا يححة حيححا التنايححا بمجححرد التي يححع یليىححا مححن طححرف ةححا مححن الحةيمححة
المجربية يالحةيمة االمانية سنة  1963یلح أسحاع أن تةحين محد
ااتاا ية خا ة بالتلجيا المم

حلحيتىا سحنة ةاملحة يةانح

لليد العاملة المجربية في اإل لحيم االمحاني يفحي الميحدان اا ت حادي

ياحححد وححي منححاجم الاحححم حا أن التعححديا الححاي أدخححا یلح وححان ااتاا يححة فححي  4مححارع  1966جعححا
ميدان تطبيقىا ياسعا ليلما مختلف ميادين اا ت اد االماني.
ب االتفاقية الثنائية المغربية الفرنسية
جای

وان ااخير تنیم حرةة وجر اليد العاملة المجربية حل فرنسا 9يةانح أةمحر أوميحة

من سابقتىا في واا الباب لما تضمنته من مةتسبا

جديد لم لحه اليد العاملة المجربية بارنسا .

ج االتفاقية الثنائية المغربية البلجيكية

 8علذ املغشب مع أملاهُا أوٌ اجفاكُت جخعلم بالُذ العاملت في  21ماي  1963حؽمل مجاٌ الدؽغُل والخىظُف ،وكذ جاءث هزه
املبادسة وألملاهُت في اطاس املىافعت مع فشوعا على جلب اللىة البؽشٍت املغشبُت ،حُث عملذ أملاهُا ابخذاءا مً ظىت  1973على ئكامه
ججىت دائمت في الذاس البُضاء ،اهطالكا مً هزه الاجفاكُت ًمىً اللىٌ أنها واهذ مىجهت أظاظا هحى اظخلطاب العمالت املغشبُت.
9الاجفاكُت اجصاصت بالُذ العاملت املبرمت بين املغشب وفشوعا ظىت .1963
6
MarocDroit
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 41سنة في خدمة الفكر القانوني
9099 -9002

تشغيل األجراء األجانب على ضوء التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية والعمل القضائي

د

المنصة العلمية ماروك  -دروا

در منلير ین ياارتي الداخلية ياللجا بالمجرب يبلجيةا بميجب ر م  11/18يتححدد

بمقتضان طرق التلجيا الخا ة بالمرلحين للىجر من أجا العما في البلحدان ااجنبيحة يمحن أوحم
ما ن

یليه وان المنليرا حع التلجيا بحيث أيجب

أن يةين فرديا أي جمایيا..10

د -االتفاقية الثنائية بيخ المغرب وهولندا
من مقتضيا

وان ااتاا ية السماح للحةيمة المجربية بتنیحيم حرةحة وجحر اليحد العاملحة يةحاا

الححدفاش یححن العل ححا اليديححة التححي تححربط البلححدين يتحقيقححا لم ححالحىما الملححترةة فيمححا يخححص اليححد
العاملة.11
يعححد المجححرب ةححال یضححي فححي جامعححة الححديا العربيححة

12

حا ام ح وححان الجامعححة بإ ححدار

مجميیة من ااتاا يا تسع حل تحقيع التضامن العربي في لحت المجحاا

يةحاا االتحاام بمبحدأ

التةححافم اا ت ححادي يایتبححار اليحححد العربيححة الىححدف ااساسححي للتعححاين يالتةامححا اا ت ححادي يمححن
بينىا الميماق العربي للعما الاي يىدف حل تحقيع العدالحة ااجتمایيحة يرفحع مسحتيى القحيى العاملحة
في الديا العربية.
يمححن بححين ااتاا يححا التححي ن ح یليىححا جامعححة الححديا العربيححة نجححد اتاا يححة تنقححا اليححد
العاملة 13التي بلير مبادئ حماية حقيق العماا المىاجرين من خلا العما یل تسىيا حجرایا
التنقححا اليححد العاملححة يمححنح اامتيححااا للعمححاا العححرب يتقلححيص یححدد العمححاا مححن غيححر العححرب الححاين
ياايلين أنلطة معينة داخا وان المنطقة يال لتحقيع التبعية اتجان اليد العاملة ااجنبية.
يتسىر جامعة الديا العربية یل ضرير تمتع العماا المىاجرين بالحقيق يالماايا بحناع
الدرجححة التححي يتمتححع بىححا العمححاا الححيطنيين مححن مسححايا فححي ااجححير يفححي سححایا العمححا يالخححدما

 10ميؽىس مؽترن عً وصاسحي الذاخلُت والؽغل سكم  18/11في  15ماي .1968
 11الاجفاكُت املغشبُت الهىلىذًت جخعلم بالُذ العاملت جمذ املصادكت عليها في ً 23ىاًش 1968
 12جامعت الذوٌ العشبُت هي مىظمت ئكلُمُت جضم دوال في آظُا وأفشٍلُا وَعخبر أعضاؤها دوال عشبُتً ،ىص مُثاكها على الخيعُم
بين الذوٌ وألعضاء في الؽإون الاكخصادًت ،ومً ضمنها العالكاث الخجاسٍت ،العالكاث الثلافُت والعالكاث الاجخماعُت والصحُت،
امللش الذائم ججامعت الذوٌ العشبُت ًلع في اللاهشة عاصمت مصش.
 13جمذ املىافلت عليها في  8ماسط  1968بلشاس سكم .2240
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التعليمية يال حية یل أساع أن اتاا ية تنقا اليحد العاملحة ترةحا یلح مبحدأ تاضحيا محياطني الحديا
العربية یل ریايا الديا ااخرى من أجا تحقيع العما العربي الملتر .
هــ :اتفاقية المغرب مع إسبانيا
یما یل غرار نىجه مع الديا الماةير أیلن یل حبرام یبر السنيا مجميیة محن ااتاا يحا
تىححم مجححاا التلححجيا تىححدف حل ح حمايححة ااجححرای المجاربححة العححاملين فححي حسححبانيا ي ااجححرای اإلسححبان
العاملين بالمجرب ي وي:
17ابريا 2001
التي يححع یل ح اتاا يححة حطححار بححين اليةالححة اليطنيححة إلنعححاء التلححجيا يالةاححایا يمجميیححة أتينتححي
المتاریة ین المجميیحة ااسحبانية تيلياينيةحا محن أجحا تلبيحة حاجيحا مجميیحة أتينتحي محن المحيارد
البلرية من خلا تلجيا نحي  1500لخص.
25ييلييا 2001
ي حع المجححرب ياسححبانيا بمدريححد یلح اتاححاق يححنیم تححدفع اليححد العاملححة بححين البلححدين بطريقححة مضححبيطة
يمتنافسة ييضمن للمجاربة العاملين بإسبانيا ةحا الحقحيق التحي يحنص یليىحا الدسحتير ااسحباني یلح
المستييين المىني يااجتمایي.
8دجنبر 2003
التي يع بمراةء یل اتاا ية اللراةة بحين اليةالحة اليطنيحة إلنعحاء التلحجيا يالةاحایا يمجميیحة
فيبع ااسبانية يتندري وان ااتاا ية في حطار ااتااق المبرم بمدريد في ييلييا  2001حيا اليد
العاملة يالاي يىدف حل تلجيا ألف لاب مجربي في مجاا التقنيا

الاند ية

30نينبر 2006
التي يع بالرباط یل اتاا ية بين اليةالة اليطنية إلنعاء التلحجيا يالةاحایا يالمجميیحة ااسحبانية
للمطایم يالاند ية فيبع یل مدى خمع سنيا مع منحىم یقيد یما بإسبانيا لمد غير محدد .
7نونبر 8002
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التي يححع بالربححاط یل ح اتاا يححة حيطاليححا لللححراةة بححين اليةالححة اليطنيححة إلنعححاء التلححجيا يالةاححایا
يم لحة التلجيا بةاتالينيا في مجاا اليساطة يالتةيين المىني بالمجرب.
30ابريا 2014
التي يححع بالربححاط یلح البريتيةححيا اإلداري لملححريش تعايححا السياسححا العميميححة فححي مجححاا
التلجيا بالمجرب بين اليةالة اإلسبانية للتعاين الديلي من أجحا التنميحة يياار التلحجيا ياللحمين
ااجتمایية يياار اا ت اد يالمالية بىدف ملريش التعاين الجديد حل تقديم الدیم ياار التلحجيا
ياللمين ااجتمایية في مجاا التلجيا بالمجرب في حطار ملريش ااستراتيجية اليطنية للتلجيا.
المحور الثاني :التكييف القضائي لعقد الشغل األجير األجنبي

يعتبر یقد اللجا من أوم العقيد المستمر يالتحي فيىحا ین حر الحامن ديرا أساسحا فحي ةحا
مححن ااجيححر يالملححجا يححدخا یامححا الححامن ضححمن الميجبححا التححي تدفعححه حلحح التعا ححد 14ان جححا
التااماتىحا تقححاع یلح أسححاع ین حر الححامن فححااجير يححمدي لححجله لمحد محححدد مححن الححامن يیلح
أساسىا يتم أدای ااجر الميافع لىا محن طحرف الملحجا يمحا يمةحد الح وحي ایتبحار یقحد اللحجا غيحر
محححدد المححد وححي اا ححا يالعقححد المحححدد المححد وححي ااسححتمنای

15

ةمححا اوححب القضححای المجربححي حلح أن

اا ا وي أن یقد اللجا يعتبر غير محدد المد يأن یل الطرف ااخر حمبا أنه مم .
ياإللححةاا يمححير انطل ححا مححن أن ااجيححر ملححام بإمبححا اسححتمرارية العمححا يطبيعححة العقححد
المسحتمر بایتبحارن محدیيا يأن یحبی اإلمبحا يقحع یليحه 16يأن اإلدای يعقحد یمحا مم ح

حد يعتبححر

رينة ل الح الملجا یل طبيعة العقد المم تة انطل ا من القایحد الاقىيحة "محن أدلح بحجحة يعتبحر
ابل بما جای فيىا" ييمةن أن يحما الملجا یبی حمبا أنه يندري ضمن الا حلين  16ي  17محن
المدينة.
 14عضٍض العشوبي وألحيام العامت لخعذًل ميان وصمان ؼغل وألجير مً طش املؽغل مً خالٌ كىاعذ الاجتهاد اللضائي ،مجلت
املحامي العىت  2017عذد  68صفحت .147
 15اهظش املادة  17مً مذوهه الؽغل املغشبُت.
 16صالح الذًً ضضىػ بعض الاؼياالث التي جثيرها مذوهه الؽغل في ضىء العمل اللضائي ،مجلت املحامي ،ع  68صفحت 16
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أوال :على مستوى محكمة النقض
يفي وحاا اإلطحار حملح محةمحة الحنقض یحبی حمبحا
راروا

17

أن العقحد مححدد المحد حا جحای فحي

في حين اوب محةمحة الحنقض ناسحىا اتجاوحا مجحايرا لىحاا القحرار حا حملح ااجيحر یبحا

اإلمبا بایتبارن 18مدیيا .ي د جای في رار آخر ین محةمة الحنقض محا يلحي" :ا يعتحد بمحد العمحا
التي ضاوا ااجير ما دام یقد اللجا المبرم بينه يبحين الملحجا مححدد المحد ا يمةحن حمبحا یةحع
اة ااجير المم

اليارد في یقد اللجا بالت اريح المقدمة ل نديق الضمان ااجتمایي.19

يفحي یل تنحا بيجىححة نیحر العمححا القضحابي ياجتىححادا محةمحة الححنقض بخ حيص تحديححد
الطبيعة القانينية لعقيد لحجا ااجحرای ااجانحب بحالمجرب نجحد القضحای حد ةحرع ناحع تيجحه مدينحة
اللجا يخا ة الماد  516منىا حا جای في ححدى حرارا محةمحة الحنقض" .20حن حجباريحة يضحع
تألير السلطة الحةيمية المةلاة باللجا یل یقيد العما المتعلقة بااجانب يتحديحد محدتىا فحي سحنة
تضاي یل واا العقد طابع التحديد ييعتبر یقدا محدد المد ينتىي بانتىای مدته المحدد في التألحير
الماةير يا يمةن إلراد ااطراف أن تجعله یقدا غير محدد المد خاري مقتضحيا المحاد 516
من مدينة اللجا التي جای ب يجة اليجيب فىي اید آمر اطراف ااتااق یل مخالاتىا".
يبالتالي نلحی أن واا القرار د سار مع ناع تيجه مدينحة اللحجا محن خحلا المحاد 16
لطبيعححة یقححد لححجا ااجيححر ااجنبححي بإضححاابىا لححه طححابع التحديححد يبححدأ مححن تححارير التألححير يينتىححي
 17جاء في كشاسها "جيىن املحىمت مصذسة اللشاس املطعىن فُه كذ بدخه على أظاط بما كبضذ لألجير بالخعىٍضاث امللشس عىذ
الفسخ الخععفي لعلذ الؽغل باعخباسه علذا غ ير محذد املذة اظدىادا ئلى عجض املؽغل عً ئكامت الذلُل على أن العلذ أوؽأ ملذة
محذدة اهلضذ باهجاص الىسػ الزي وان محال له ،وئلى وىن أن وألصل في علىد الؽغل أنها جبرم ملذة غير محذدة حعب ما ٌعخفاد
مً ملخضُاث املادجين  17 16مً مذوهت الؽغل اللخان حصشث اجحاالث التي ًيؽأ منها علذ الؽغل ملذة محذدة بصفت اظخثىائُت
وما عذاها ٌعخبر ميؽأ ملذة غير محذدة" ،كشاس محىمت الىلض عذد صادس بخاسٍخ  2006-06-10في امللف عذد 848-5-2019
،ميؽىس في وؽشة كشاساث املجلغ وألعلى :الغشفت الاجخماعُت ،العذد 7الصفحت 13
 18جاء في كشاسها" :ملا وان وألجير هى امللضم بازباث مذة العمل واظخمشاسٍتها باهخظام جبل للفصل  399مً ق ا ع واظدىادا هزلً ئلى
كاعذة :مً أدلى بحجت فهى كائل بما جاء فيها" فان خلى امللف مما ًثبذ هزه الاظخمشاسٍت وئدالء وألجير بأوساق أداء وألجش التي جفُذ
صفتها وأجيرة مىظمُت حعخبر حجت هخابت ال ًمىً دحضها ئال بحجت هخابت ممازلت".
كشاس عذد  654بخاسٍخ  2013/04/25في امللف الاجخماعي عذد  1013/5/2/212ميؽىس في هفغ املشجع العابم.
 19كشاس محىمت الىلض عذد  877بخاسٍخ ، 21-10-2010في امللف الاجخماعي عذد ،89/5/1/2009أؼاس ئلُه صالح الذًً ضضىػ
 ،م ط ص .16
 20اللشاس  419الصادس بخاسٍخ  8ماسط  2016في امللف الاجخماعي عذد  387/5/1/2015ميؽىس في وؽشة كشاس محىمت الىلض
الغشفت الاجخماعُت العذد  25الصفحت .34
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بانتىابىا ةما جای في رار آخر ین محةمة النقض" .21بأن یقد یما ااجنبحي وحي یقحد لحةلي بمحا
يعني أن الةتابة اامة له انعقادن ي حته يليع إلمباته فقط يأنه دابما يأبدا یقد محدد المد أن من
لريطه أن يعقد لمد محدد يحنص یليىحا فحي العقحد يوةحاا يتضحح یلح أن مقتضحيا المحاد 515
من مدينة اللحجا وحي مقتضحيا

آمحر ا يجحيا لافحراد ااتاحاق یلح محا يخالاىحا يأن تلح ال حبجة

اامة لىا ما دام أن الملرش استعما الا ا الاي يايد اللايم "
يمن ونا يمةن القيا بأن القضای المجربي يمحةمة النقض بایتباروا أیل سلطة ضابية
في البلد أ بح تةيحف یقحيد لحجا ااجحرای يااجانحب یقحيد مححدد المحد بحالرغم محن أن حراد
ااطححراف اتجى ح فححي العقححد حلح أنىححا غيححر محححدد المححد طبقححا لقایححد "العقححد لححريعة المتعا ححدين"
يبالرغم من أن نمياي یقد لجا ااجير ااجنبي يتةين من خانتين خانة مةتحيب یليىحا یقحد مححدد
المد يأخرى یقد غير محدد المد رغم أن ااطحراف یمحديا حلح التلحطيب یلح خانحة یقحد مححدد
المد فإن القضای اوب حل أن ةا یقد لجا ااجانب محدد المد تطبيقا لحرفية نص المحاد 516
من مدينة اللجا يبالتالي ليع محن المعقحيا بعحد محا
الديليححة اا

حادق المجحرب یلح مجميیحة محن ااتاا يحا

ححلة بميححدان یمححا المىححاجرين يةححال ااتاا يححة ر ححم  111بلححأن منححع التمييححا بححين

ااجرای أن يطبع ضاین وان العقيد في ةاة ياحد يحیطابىا طابع التجديد.22
حا أنه ممخرا أ بح تیىر یل السلطة القضابية حرارا
تقر بخلف ال يوي التيجه الجديد لمحةمحة الحنقض حيحث

حادر یحن محةمحة الحنقض

حدر یحن محةمحة الحنقض محمخرا حرار

بتحححارير  2018 /7 /24جحححای فيحححه " :أن یقحححيد اللحححجا المحححدل بىحححا محححن طحححرف الطحححاین مطابقحححة
لمقتضححيا المححاد  516مححن مدينححة اللححجا لةينىححا تحمححا الرخ ححة المسححلمة مححن طححرف السححلطة
الحةيمية المةلاة باللجا في لةا تألير يأن تحديحد

حلحية التألحير فحي محد سحنة ا تحأمير لحه

یل طبيعحة یقحد اللحجا محن حيحث ةينحه مححدد المحد أي غيحر مححدد المحد  " ...ةمحا جحای فحي حرار
اسححتمنابي

23

لةححن خححلف مححا انتى ح حليححه الحةححم المسححتأنف فححي العقححد الححرابط بححين طرفححي الححدیيى

يالميجيد نسحخة منحه ضحمن يمحابع الملحف یقحد غيحر مححدد المحد حسحب محا تضحمنته الخانحة اايلح
 21اللشاس عذد  183الصادس بخاسٍخ  2013/01/31في امللف الاجخماعي عذد  325/5/2/2012غير ميؽىس.
 22كشاس عذد  1/697املإسخ في  2018 /7/24الصادس عً محىمه الىلض في امللف الاجخماعي عذد  ،2017/1/5/196غير ميؽىس
 23كشاس سكم  44املإسخ في  2013 /13 /26الصذس عً محىمت الاظخئىا باججذًذة في ملف سكم ، 12/181/1801غير ميؽىس.
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للعقد يأن لرط التألير يیدم تحديدوا من طرف الجىحة الملحجلة ا يضحاي یلح العقحد اي طبيعحة
اخرى غير ما اتاع یليه الطرفان "
ثانيا :على مستوى محاكم الموضوع:
لقد أد یملية التةييف القانيني بالقضای حل استنباط ااحةام بعض الن يص يغميضىا
مما أدى حنتاي ید ياید ضابية للي يف ضد حاا التحايحا القحانيني لتسحتر یلح حقيقحة الرابطحة
العقدية يلقد استعما القضای المجربي سلطته لبحث حجية يسابا اإلمبا
ال

غير أن الر ابة القضابية أد

حل ید تضاربا

المختلاة فحي التحدليا یلح

تحنم یحن ااامحة التحي يعانيىحا حانين اللحجا

يالتي تنعةع یل ااحةام القضابية ل عيبة التعاما مع ةا حالة يةأن لىا نمياجا انينيا ياحدا.
فالتمييا بحين العمحا القحار يالعمحا المم ح
یل أن

أةحد المجلحع اایلح فحي العديحد محن القحرارا

اة ااجير القار ا تةتسب حا بقضای  12لىرا مستمرا فحي العمحا يأن حغحلق ممسسحة

مد ملث أي أربع ألىر في السنة بسبب يعيد حل طبيعة یملىا ا يةتسب ااجير

اة القار بىا حا

بقضای المد المن يص یليىا في الا ا  1من رار .194824 /10 /23
يوي ناع ما ةرسه القضای المجربحي حيحث ایتبحر حةحم المحةمحة اابتدابيحة القنيطحر أن
تضمين المماجر فحي العقحد مححدد المحد لحرطا يخيلحه ححع فسحر العقحد بإرادتحه المناحرد
ااجا المحدد اتاا حا يجعلحه یقحدا غيحر مححدد المحد

25

بحا حلحيا

فىحاا حان تیىحر سحلطة القضحای فحي ممارسحة

یملية التةييف القانيني يحیطای الي ف الحقيقي للعقد يمنع فبة یريضة من الملجلين محن التحايحا
یلح القححانينأل فححااجير الححاي يلححتجا  15سححنة متياليححه ا يمةححن ایتبححارن أجيححرا مم تححا بمجححرد ادیححای

 24اهظش في رلً كشاس املجلغ وألعلى الصادس بخاسٍخ  96 /3/ 5في امللف الاجخماعي عذد 94/2336مجلت إلاؼعاع العذد  14العىت
الثامىت ًىلُىص 1996صفحت ،118وكشاس املجلغ وألعلى الصادس بخاسٍخ  96/3/5في امللف الاجخماعي عذد  94/8350مجله الاؼعاع
العذد  16العىه  9دجىبر  1996الصفحت  131اهظش اًضا حىم ابخذائُت الىاظىس عذد  5/29بخاسٍخ  2005/02/02امللف عذد
 3/144غير ميؽىس.
 25حىم ابخذائُت اللىُطشة بخاسٍخ  1982 /12 /29أًذ اظخئىافُا بعلل مخخلفت بملخض ى اللشاس سكم  ،2782بخاسٍخ  ،1991 /11/ 4في
امللف الاظخئىافي سكم  7 /89/ 3620غير ميؽىس ،ـأوسده :عض ظعُذ العمل اللضائي املغشبي في مجاٌ هضاعاث الؽغل الفشدًت ،مشجع
ظابم صفحت 37و .38
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الملجا ال

المنصة العلمية ماروك  -دروا

أي ایتمادن یلح یقحيد مماملحة تتضحمن أن ااجيحر محرتبط معحه بعقحيد مححدد المحد

26

حا أن القضححای المجربححي لاسححف ایتمححد فححي العديححد مححن راراتححه یلح رضح ااجيححر ب ححاة العامححا
المم

يایتمادا أيضا یل حرفية الا ا  230من انين االتااما يالعقيد يوةحاا فقحد جحای فحي

رار المجلع اایل  27ما يلي" :يحيث أن یقيد العما المي عة من طرف الطاین يالمدل بىا محن
أنه ارتبط معىا بعقيد یما لمد محدد ي ب اة مم تة.

طرف المطليبة تمب

يما دام العما الطاین بىان ال حاة فحل یبحر بالمحد ييبقح محن ححع الملحجا أن تضحع
حدا لمىام الطاین دين أن تةين مسميلة ین حنىای العقد حا الطاین رضي بال حاة التحي یمحا بىحا
يوي ما يتاع يمقتضيا

الا ا  230من انين االتااما يالعقيد"...

ةما حما القضای بإمبا أنه التجا ب اة مستمر يال في رار للمجلع اایلح  28جحای
فيه ما يلي" :العاما یند المناایة وي الملام انينا استنادا حل الا حا  399محن حانين االتاامحا
يالعقيد بإمبا

أنه التجا ب اة غير متقطعة لمد تاحيق  12لحىرا طبقحا للا حا  1محن حرار 48

حتحح يمةححن ایتبححارن یححامل ححارا يأن لححب یححبی اامبححا يجعححا القححرار فاسححد التعليححا يخححارق
للقانين "...فإاا ةان المبدأ ایتبار ااجير حارا وحي ضحامن  12لحىرا محن العمحا الاعلحي باسحتمرار
فإننا نجد أن ابتدابية ياان في حةم لىا لم تتمس بحرفية واا اللحرط الحيارد فحي الا حا اايا محن
رار  48 /10 /23با ایتبر
حر يحن ا ت ر

في حةم لىا

یل بعحض السحایا

29

"أن الميیف ااستاا الاي ألق ح حص بممسسحة

فحي ااسحبيش ي خحلا الميسحم الدراسحي(9الحىرم يعتبحر

أجيرا ارا حاا ما یما لدى الممسسة الحر خمع مياسم دراسية يأن منعه من العما يعتبحر طحردا
تعسايا يستحع ینه التعييض.

 26وهزا ما رهب ئلُه كشاس املجلغ الاعلى عذد  399صادس بخاسٍخ  2005/04/13في امللف الاجخماعي عذد  55/5/1/5غير ميؽىس،
وهشظه أًضا كشاس اظخئىافُت طىجت عذد  1637صذس بخاسٍخ  2003/ 11 /20في ملف سكم  236/03/15غير ميؽىس.
 27كشاس املجلغ الاعلى عذد  149بخاسٍخ  2003/ 2/ 18في امللف الاجخماعي عذد  2002/1/5/590غير ميؽىس.
 28كشاس املجلغ الاعلى الصادس بخاسٍخ  1993 /1 /25في امللف الاجخماعي عذد ، 90/9262مجله الاؼعاع العذد ،9العىت اجصامعت
ًىلُىص  1993صفحت  ،134واهظش أًضا كشاس املجلغ الاعلى الصادس بخاسٍخ  98/ 11/ 9في امللف املذوي  97/1026ميؽىس في بمجلت
الاؼعاع العذد  19العىت ً 11ىهُى  1999صفحت ..148
 29حىم ابخذائُت وصان صادس بخاسٍخ  1999 /11 /30في امللف عذد  98/ 85مجلت الاؼعاع العذد  22دجىبر صفحت.233
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"يرأي بأن نيجه وان المحةمة ةان جريبا في تعاملىا مع الحنص القحانيني حيحث أیطح لحه تاسحيرا
يتمال ي ي ابع الناالة بحيث أیاد تةييف العقد بأنه غير محدد المد بنای یلح الحتجاله  5مياسحم
دراسية متتالية حيث ا يعيب واا الحةم الاي يضع ححديدا ضحابية للعقحيد المححدد المحد

حديرن

من با ضا الميضيش الاين لم يةتايا بإیاد الي ف نتيجة التتابع الايري يلةن أيضا حتح فحي
الحاا

التي یرف

فيىا وان العقيد المتيالية بعض التي اا التحي تارضحىا طبيعحة العمحا المحمدي

حاا ایتبر الحةم أن ونا حراد للتحايا یل القانين.
يباسححتطایة القضححای أيضححا أن يعيححد تةييححف العقححد المحححدد المححد يایتبححارن غيححر محححدد
باستقرای بنيد العقد بحيث حاا تضمن واا ااخير بندا يتيح لطرفي العقد اي احدوما حع فسخه فحي
فإن واا اللرط يجعا العقد في حقيقة غير محدد المد يي حبح تحديحد امحن العقحد تحديحدا

أي ي

للمد الق يى لبقای العل ة العقدية بين الطرفين يوي اامر الاي جسحدته المحةمحة ااتحاديحة العليحا
بديلة اإلمارا العربية المتحد في رار لىا.30
يبالتالي تحديد المحاةم سيای الميضيش أي محةمة الحنقض طحابع التحديحد یلح یقحد لحجا
ااجححرای ااجانححب خلفححا لمححا ن ح یليححه مدينححة اللححجا يححيفر لىححان الابححة مجميیححه مححن الضححمانا
الحمابية في حالة حنىحای یقحيد اللحجا یلح مسحتيى التعييضحا

المتعلقحة بأجحا اإلخطحار ي الضحرر

يالا ا یةع یقد لجا محدد المحد يبالتحالي يعتبحر وحاا التيجحه الجديحد مةسحبا حضحافيا لاابحد وحان
الابة.
خاتمة :
يتضح لنحا محن خحلا محا سحبع أن ميضحيش " ااجيحر ااجنبحي " یحرف يمحاااا يعحرف
ید ملاةا رغم المجىيدا

المبايلة سيای یل المستيى الديلي أي اإل ليمي أي اليطني.

يیليه يمن أجا تيفير حماية فعالة لاجرای ااجانب نقترح ما يلي :

30طعً سكم  121لعىت  99بخاسٍخ  1987 /9/ 15املجلت العشبُت للفله واللضاء ،العذد  7أبشٍل ، 1988ميؽىساث الاماهت العامت
للجامعت العشبُت الصفحت .237
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-

المنصة العلمية ماروك  -دروا

تأويا القيانين اليطنية بما يسحمح بملبمتىحا يضحمان حيانين جديحد لحمايحة ااجيحر ااجنبحي

بالمجرب يتسحىيا یليحه فحي بعحض اللحريط التحي ي حعب یلح ااجيحر ااجنبحي تقبلىحا محع المعحايير
الديلية اا
-

لة بالميضيش .

استةماا مسلسا الم اد ة یا بعض ااتاا يحا

الديليحة يخلحع ديناميحة بحين وحان ال حةي

الديلية يالتلريع .
-

الحححرص یل ح اسححتااد ااجححرای ااجانححب یلحح غححرار المححياطنين المجاربححة مححن حیمححاا

التلريعا

المنیمة لللجا اسيما ااحةام المنیمة للحقيق اا ت ادية يااجتمایية .

-

مساومة النقابا يالمنیما

-

العما یل مراجعة القرار اليااري المحدد لنمياي یقد اللجا الخاص بااجانب يال محن

المىنية في تعايا درا ااجرای ااجانب بالمجرب .

خلا حلجای لرط الح يا یل لىاد اليةالة اليطنية إلنعاء التلجيا يالةاایا .

الئحة المراجع :
ـححـ  1م دمحم بححن حسححاين لححرح ححانين اللححجا المجربححي مححع أحححداث مسححتجدا الن ححيص التنیيميححة
يالعما القضابي الطبعة المالمة مطبعة حيمستيتين أةتيبر 2012

احة .195

ـــ 2م انیر الاقر المانية من الماد  17من مدينة اللجا.
ـححـ  3م ححرار

ححادر یححن المجلححع اایل ح بتححارير  26نححيفمبر  1988ملححف اجتمححایي یححدد 88

 9112مجلة االعاش الطبعة اايل يينيي 1989

احة .57
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ـــ  4مالماد  17من مدينة اللجا.
ـحـــ 5م دنيا مبارةة ضايا مدينة اللجا بين التلريع يالقضای مطبعة المعارف الجديد الطبعحة
اايل سنة  2016ال احة .64
ـــ 6م دمحم اللر اني یل ة اللجا بين التلريع ياللجا ملريش مدينة اللجا م ع ص .134
ـحــ 7م انیر یلح سحبيا الممحاا المحاد  5محن اتاا يحة ااسحتيطان المبرمحة فحي اةحر يحيم  27محارع
 1964بين المملةة المجربية يجمىيريه السنجاا.
ــ 8م یقد المجرب مع ألمانيا أيا اتاا يحة تتعلحع باليحد العاملحة فحي  21محاي  1963تلحما مجحاا
التلجيا يالتيیيف ي د جای

وان المبادر االمانية في اطار المنافسة مع فرنسا یلح جلحب القحي

البلححرية المجربيححة حيححث یمل ح ألمانيححا ابتححدایا مححن سححنة  1973یل ح ح امححه لجنححة دابمححة فححي الححدار
البيضححای انطل ححا مححن وححان ااتاا يححة يمةححن القحيا أنىححا ةانح ميجىححة أساسححا نحححي اسححتقطاب العمالححة
المجربية.
ـــ 9م ااتاا ية الخا ة باليد العاملة المبرمة بين المجرب يفرنسا سنة .1963
ــــ  10م منلير ملتر ین ياارتي الداخلية ياللجا ر م  18/11في  15ماي .1968
ـحـححـ 11م

ااتاا يححة المجربيححة الىيلنديححة تتعلححع باليححد العاملححة تمح الم ححاد ة یليىححا فححي  23ينححاير

1968
ـحــ  12م جامعة الديا العربية وي منیمة ح ليمية تضحم ديا فحي آسحيا يأفريقيحا ييعتبحر أیضحاموا
ديا یربية ينص ميما ىا یل التنسيع بين الديا اایضای في اللحمين اا ت حادية يمحن ضحمنىا
العل ا

التجارية العل حا

المقافيحة يالعل حا

ااجتمایيحة يال ححية المقحر الحدابم لجامعحة الحديا

العربية يقع في القاور یا مة م ر.
ـــ 13م تم

الميافقة یليىا في  8مارع  1968بقرار ر م .2240

ـحــ 14م یايا العريبي ااحةام العامة لتعديا مةان يامان لجا ااجير من طحرف الملحجا محن
خلا ياید ااجتىاد القضابي مجلة المحامي السنة  2017یدد 68
ــــ 15م انیر الماد  17من مدينه اللجا المجربية.
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ـححـ 16م

المنصة العلمية ماروك  -دروا

ححلح الححدين ضضححيء بعححض االححةاا التححي تميروححا مدينححه اللححجا فححي ضححيی العمححا

القضابي مجلة المحامي ش 68

احة 16

ـحـ 17م جححای فححي راروححا "تةححين المحةمحة م ححدر القححرار المطعححين فيححه حد بتتححه یلح أسححاع بمححا
بض

لاجير بالتعييضا

المقرر یند الاسر التعساي لعقد اللجا بایتبارن یقدا غير مححدد المحد

استنادا حل یجا الملجا ین ح امة الحدليا یلح أن العقحد أنلحأ لمحد مححدد انقضح بإنجحاا الحيرء
الاي ةان محل لحه يحلح ةحين أن اا حا فحي یقحيد اللحجا أنىحا تبحرم لمحد غيحر مححدد حسحب محا
يستااد من مقتضيا

المادتين  17 16من مدينة اللجا اللتان ح ر

الحاا

التي ينلأ منىا یقد

اللجا لمد محدد ب اة استمنابية يما یداوا يعتبر منلأ لمحد غيحر مححدد " حرار محةمحة الحنقض
یدد

حادر بتحارير  2006-06-10فحي الملحف یحدد  848-5-2019منلحير فحي نلحر حرارا

المجلع اایل  :الجرفة ااجتمایية العدد 7ال احة 13
ــ  18م جای في راروحا" :لمحا ةحان ااجيحر وحي الملحام بإمبحا محد العمحا ياسحتمراريتىا بانتیحام
تبق للا ا  399من ق ا ش ياستنادا ةال حلح

ایحد  :محن أدلح بحجحة فىحي ابحا بمحا جحای فيىحا"

فححإن خلححي الملححف ممححا يمب ح وححان ااسححتمرارية يحدای ااجيححر بححأيراق أدای ااجححر التححي تايححد

ححاتىا

ةأجير ميسمية تعتبر حجة ةتابة ا يمةن دحضىا حا بحجة ةتابة مماملة".
حرار یححدد  654بتحارير  2013/04/25فححي الملحف ااجتمححایي یحدد  1013/5/2/212منلححير
في ناع المرجع السابع.
ـحـ 19م

حرار محةمحة الحنقض یحدد  877بتحارير  21-10-2010فحي الملحف ااجتمحایي یحدد

 89/5/1/2009ألار حليه

لح الدين ضضيء م ع ص .16

ـحححححـ 20م القحححححرار  419ال حححححادر بتحححححارير  8محححححارع  2016فحححححي الملحححححف ااجتمحححححایي یحححححدد
 387/5/1/2015منلححير فححي نلححر ححرار محةمححة الححنقض الجرفححة ااجتمایيححة العححدد  25ال ححاحة
.34
ـحححـ  21م

القحححرار یحححدد  183ال حححادر بتحححارير  2013/01/31فحححي الملحححف ااجتمحححایي یحححدد

 325/5/2/2012غير منلير.
ـــ 22م رار یدد  1/697المحمر فحي  2018 /7/24ال حادر یحن محةمحه الحنقض فحي الملحف
ااجتمایي یدد  2017/1/5/196غير منلير
17
MarocDroit
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 41سنة في خدمة الفكر القانوني
9099 -9002

تشغيل األجراء األجانب على ضوء التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية والعمل القضائي

المنصة العلمية ماروك  -دروا

ــ 23م رار ر م  44الممر في  2013 /13 /26ال حدر یحن محةمحة ااسحتبناف بالجديحد فحي
ملف ر م  12/181/1801غير منلير.
ــ 24م انیر في الح

حرار المجلحع اایلح ال حادر بتحارير  96 /3/ 5فحي الملحف ااجتمحایي

یدد 94/2336مجلة اإللعاش العدد  14السنة المامنة ييلييا  1996حاحة 118ي حرار المجلحع
اایل ال ادر بتارير  96/3/5في الملحف ااجتمحایي یحدد  94/8350مجلحه االحعاش العحدد 16
السححنه  9دجنبححر  1996ال ححاحة  131انیححر ايضححا حةححم ابتدابيححة النححایير یححدد  5/29بتححارير
 2005/02/02الملف یدد  3/144غير منلير.
ــ 25م رار ر م  44الممر في  2013 /13 /26ال در ین محةمحة ااسحتبناف بالجديحد فحي
ملف ر م  12/181/1801غير منلير.
ــــ 26م انیر في ال

رار المجلع اایلح ال حادر بتحارير  96 /3/ 5فحي الملحف ااجتمحایي

یدد 94/2336مجلة اإللعاش العدد  14السنة المامنة ييلييا  1996حاحة 118ي حرار المجلحع
اایل ال ادر بتارير  96/3/5في الملحف ااجتمحایي یحدد  94/8350مجلحه االحعاش العحدد 16
السححنه  9دجنبححر  1996ال ححاحة  131انیححر ايضححا حةححم ابتدابيححة النححایير یححدد  5/29بتححارير
 2005/02/02الملف یدد  3/144غير منلير.
ـحـححـ27م

حةححم ابتدابيححة ياان

االعاش العدد  22دجنبر

ححادر بتححارير  1999 /11 /30فححي الملححف یححدد  98/ 85مجلححة

احة.233

ـحــ 28م طعن ر م  121لسنة  99بتارير  1987 /9/ 15المجلحة العربيحة للاقحه يالقضحای العحدد
 7أبريا  1988منليرا

اامانة العامة للجامعة العربية ال احة .237
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