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:ملخص

 يعكس التصور والفكر الذي يسود ادلنظومة،ملخص ىذه الدراسة أن عالقة أو عقد العمل بغض النظر عن التسمية
 وباالستعانة بآراء الفقو واالجتهاد حتديد اذلامش ادلتاح لكل من البعدين،التشريعية يف البالد؛ فيُ َحاول بالنظر يف النصوص القانونية
 ما بُت صاحب العمل ادلتمكن،التعاقدي والتنظيمي يف ىذا العقد؛ والبحث يف حقيقة وجود ىذه احلرية يف إطار عالقة قائمة
.اقتصاديا والعامل الضعيف اقتصاديا
 ولكي ال نتحول من جتاوز إُف جتاوز آخر،ويطرح ىذا ادلوضوع أزمة قددية جديدة ىي أزمة سلطان اإلرادة يف عقد العمل
 بتحديد ادلقصود بالضعف، على حد سواء-العامل وصاحب العمل-كان لزاما أن يوازن ادلشرع يف العالقة ما بُت مصاٌف الطرفُت
، ومن مث التدخل ألجل إعادة التوازن ادلفقود؛ فمقتضيات ادلوضوعية حتتم أن يقف ادلشرع موقفا معتدال،التعاقدي وبيانو مظاىره
. ووضع وسن القوانُت،وىذا ىو اذلدف ادلرجو من تدخلو يف ىذه العقود
summary:
As summary of this study we observe that the relationship or employment contract,
regardless of its name, reflects the perception and the visualization that prevails in the
legislative system in the country; with the help of the views jurisprudence to determine the
margin available to each of the contractual and regulatory dimensions in this contract and
search the fact that if here is this freedom in the context of a relationship, between the boss
worker economically strong and weak worker Moreover this subject raises a questions of new
and old crisis in the autonomy of the will in the contract , in order not to turn on troubles, we
had to be balanced between the legislator in the relationship between the interests of the two
parties , as result to identifying the intended weak contractual and his manifestations, and then
intervene to restore order to the lost balance;the exigencies of objectivity oblige that the
legislature must stands a moderate position, and this is the desired goal of his involvement in
these contracts, and to develop and enact laws.

الكلمات المفتاحية :عقد العمل ،سلطان اإلرادة ،احلرية التعاقدية ،رؤوس األموال ووسائل اإلنتاج ،شروط العمل ،اإلرادة
التنظيمية للمشرع ،واجب أداء العمل  ،طاعة رب العمل ،احملافظة على أسرار العمل ،الظروف ادلالئمة ألداء العمل  ،احلق يف
الرعاية الصحية والوقاية واألمن ،احلق يف العطل والراحة األسبوعية والسنوية .

مقدمة:
العمل( )1أىم نشاط تتميز بو حياة اإلنسان ألنو يتعلق مبهنتو ومعيشتو ،وَف يتواىن ادلشرع
يف تنظيم عالقات العمل سواء الفردية أو اجلماعية ،وذلك بالنظر ألمهيتها وقيمتها.
وتقوم عالقة العمل على عدم التكافؤ الواقعي؛ فيوضع من خالذلا بحكم القانون والحاجة

طرف يف موقع التابع ألخر؛ ألجل ذلك صار القانون معٍت حبماية ىذه الفئة من خالل القواعد
اآلمرة ،واليت حتد من تسلط القوي ودتنعو من فرض إرادتو على الضعيف الذي ال ديلك بسبب تدين
مركزه االقتصادي أن يدافع عن مصاحلو عند التعاقد.
وينشأ الضعف التعاقدي عن انعدام ادلساواة الفعلية بُت ادلتعاقدين ،وىو ما يتحقق عندما
يضطر متعاقد إُف قبول شروط جائرة يفرضها الطرف اآلخر دون أن يكون لو اخلَتة ،ويظهر ذلك
بسبب ما يتمتع بو أحدمها من نفوذ اقتصادي ،أو ما أصطلح عليو بالتبعية االقتصادية .وعلى ضوء
ما سبق بيانو نطرح اإلشكالية التالية :ما حدود التوجو التعاقدي يف عقد العمل؟ وما دوافع ومربرات
تدخل ادلشرع يف عقد العمل ؟
وإجابة على ذلك نعاًف ىذا ادلوضوع من خالل نقطتُت :ابتداء مبضمون وزلتوى األزمة اليت
حلقت باإلرادة ودورىا يف عقود العمل ،وبيان إُف أي حد كانت و ال تزال تكفي اإلرادة بذاهتا
إلنشائو وحتديد شروطو وآثاره؛ مث نتعرض لبيان مقتضيات ومظاىر من تدخل ادلشرع.
أوال :أزمة سلطان اإلرادة في عقد العمل

أدى اضلسار ادلذىب الفردي وظهور ادلذاىب االجتماعية إُف حتميل الدولة مسؤولية محاية
العمال ال سيما على ادلستوي االقتصادي حيث تتالشى يف عقد العمل فكرة احلقوق ادلتساوية النابعة

من الفكرة العقدية ،فيلتزم العامل مبا جاء يف النظام الداخلي ال على اعتبار أنو جزء مكمل ،وإمنا
على أساس أنو قانون العمال الذي يعترب صاحب العمل فيو مبثابة ادلشرع)2(.
 -1المناداة بالحد من الحرية التعاقدية
ديتاز عقد العمل بطبيعة العالقة اليت جتمع بُت طرفيو ،عالقة ديتزج فيها البعد االقتصادي بالبعد
االجتماعي من جهة ،والبعد النفعي بالبعد اإلنساين من جهة أخرى؛ كما تتعدد فيها ادلصاٌف للعمال
وأصحاب العمل على حد سواء؛ ما أدى إُف بروز ما يعرف بالضعف التعاقدي بسبب ما حيوزه
طرف على آخر من حيث القوة والتفوق االقتصادي.
وتعترب تسمية عالقة العمل ادلصطلح األكثر تعبَتا عن عقد العمل مبفهومو احلديث ،وقد ظهرت
مبدأ سلطان
ىذه الفكرة أول مرة يف الفقو األدلاين الذي دعى إُف احلد من حرية التعاقد ومن
اإلرادة.
حيث جعل ىذه العالقات تقوم على أساس التنظيم التشريعي والالئحي مبا يضمن أكرب قدر
من احلماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف( ،)3ويربز ىذا التمايز يف ىامش احلرية التعاقدية ادلتوافرة
فيو ،حقيقة وجود ىذه احلرية من عدمها ،فادلتعمق يف مدلول عقد/عالقة العمل يدرك جيدا أنو

وبالرغم من أمهية البعد التعاقدي يف ىذه العالقة إال أن اجلانب التنظيمي والقانوين ىو الطاغي
عليها(.)4
فنتكلم عن حالة تعاقدية غطاؤىا ومظهرىا قانوين وزلتواىا اقتصادي اجتماعي ،شلا جيعل من
تلمس وجود ىذه احلرية يف أحيان كثَتة أمرا غَت يسَت.
حيث أن مدلول احلرية التعاقدية وفق مبدأ سلطان اإلرادة وحرية الطرفان يف ادلفاوضة ،وصوال
لفرض ومناقشة الشروط التعاقدية يبقي موضع أخذ ورد كبَتين ( ،)5األمر الذي حيد بشكل كبَت
من مفهوم سلطان اإلرادة ،ودورىا يف إنشائو بشكل يصبح فيو العقد من حيث انعقاده ومضمونو
وأثاره ،الًتمجة الفعلية إلرادة ادلشرع ال إلرادة أطرافو.
فعالقات العمل زلكومة حكما تنظيميا ال حكما تعاقديا ،شلا ألغى مفهوم احلرية التعاقدية،
فالعامل ليس لو أي حق يف حتديد أو تكييف شروط العمل ضمن ادلهنة اليت يعمل هبا ،ويقبل
بالشروط ادلوضوعة سلفا ،من قبـل اجلماعة شلا شكل عقبة كربى يف وجو احلرية يف العمل.

فَتي الكثَتون أن عقد العمل َف يعد لو من دور سوى تنظيم االتفاق ادلربم بُت الطرفُت ،أما ما
تبقي فهو خارج عن اإلرادة التعاقدية وخيضع لإلرادة التنظيمية للمشرع(.)6
وتعد االتفاقيات اجلماعية للعمل واليت تعترب من أىم ادلصادر لقانون العمل إصابة أخرى حلرية
العمل تعكس الطابع التنظيمي وىيمنة السلطة على ىاتو العالقة.
كما يعد الطابع التنظيمي ،ومن خاللو النظام الداخلي التزاما وليس حقا للعامل ،حيث مكن
ادلشرع صاحب العمل باالنفراد يف تكوينو ،وىنا صلد أن العامل جيرب على اخلضوع لنظام َف يشارك فيو
( ، )7ويقتصر دور اإلرادة على إعمال النظام القانوين الذي ينشئو ويقره ادلشرع ،إذ ليس ذلا احلرية
سوى يف إجياد العالقة ،ولكن يف حدود األطر احملددة قانونا ،فعقد العمل على حد تعبَت البعض
حيمل "جسم العقد وروح القانون"(.)8
ويف األخَت فإنو يعد عقد العمل اجلماعي من أبرز العقود النموذجية ،والذي تتقيد إرادة
األطراف فيو حبيث ال ديكن جتنب التنظيم ادلقًتح ،وال الشروط الواردة يف العقد ادلنظم )9(.ألجل
ىذا فقد قيل أن عقد العمل اجلماعي ىو من قبيل العقد اجلربي الذي ال تقوم فيو اإلرادة بأي
دور(.)10

-2الحرية التعاقدية حقيقة تبحث خصوصيتها
مع كل ما سبق بيانو من أراء حول تقهقر وتراجع لدور اإلرادة ىناك من يرى أن احلرية
التعاقدية يف تشريع العمل حقيقة تبحث خصوصيتها؛ وبقدر فهم ادلشرع حلقيقة وخصوصية ىذه
احلرية وموقفو جتاه طريف ىذه العالقة ،بقدر ما يتشدد أو يتساىل يف حتديد الضوابط واألطر التشريعية
ادلنظمة ذلا؛ فاحلرية التعاقدية يف قانون العمل أو القانون االجتماعي حقيقة قائمة.
وكثرة التعديات والتدخالت اليت تعرضت ذلا احلرية التعاقدية واليت جعلت من الكثَتين من
الفقهاء يتساءلون عن موقعها يف تشريع العمل ،والتشكيك يف مدلوذلا بكوهنا التعبَت الصادق عن
إرادة أطرافها أم إرادة ادلشرع(.)11
فإلغاء البعد التعاقدي يف تشريع العمل فيو مبالغة كبَتة وعدم إدلام بروح ىذا التشريع ،فاإلرادة
تبقي فيو مصدر االلتزام ويف اللحظة اليت تلتزم يكون االلتزام التعاقدي قد نشأ بغض النظر عن القيود
ومصدرىا القانوين ،وعملية التوجيو لإلرادة يف عقد العمل إمنا كانت نتيجة للعيوب اليت اعًتت

ادلساواة االقتصادية واالجتماعية يف العقد ،كما كانت نتيجة للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي
عرفو اجملتمع)12(.
ويقول عبد احلي حجازي :أن يف ىذا القول شيء من ادلبالغة إذ ال يزال لإلرادة يف عقد العمل
دور تؤديو ،وإن كان دورا صغَتا جدا ،فالعامل يستطيع أن يًتك العمل إذا َف يرد اخلضوع لذلك
العقد ،وىذه احلرية الضئيلة ال توجد يف العقد اجلربي(.)13
ثانيا :مقتضيات ومظاهر تدخل المشرع في عقد العمل

تعد عقود العمل اجملال الرئيس الذي شهد ىذا التدخل ألجل محاية العامل ،بدواعي حتديد
ومراجعة مضمون ىذه العقود مراعاة للتوازن الذي كثَت ما تؤدي الظروف إُف اختاللو(.)14
 -1التدخل ألجل إعادة التوازن
أفرزت ظاىرة تركز رؤوس األموال ووسائل اإلنتاج إُف ظهور تفاوت شديد يف النفوذ االقتصادي،
وىو ما أفرز روابط عقدية يف أجواء من التبعية حبيث يصبح النشاط الذي يزاولو أحد العاقدين تابعا
للعاقد اآلخر ،وىذا ما يضفي عليو صفة الطرف الضعيف(.)15
وأدى عدم ادلساواة ادلوجود بُت العمال وأصحاب العمل ،إُف حدوث اختالل وعدم وجود توازن
بينهما ،وألجل ىذا ذىبت النصوص القانونية إُف إعادة التوازن ادلوضوعي ذلذه العالقة ،وذلك من
خالل قانون العمل" تنظيم كامل من القواعد اآلمرة".
فتنظيم سلتلف قواعد العمل َف يكن يتم يف إطار من التفاوض احلر وادلتساوي بُت العمال
وأصحاب العمل بل يف إطار سلطوي أحادي اجلانب من قبل القائمُت على ىذه الطوائف ،وساد
إحساس عارم باالستغالل و بالعدالة (.)16
ونتيجة دلا صلم عن ىذه ادلمارسات من تعسف تدخل ادلشرع لوضع حد لذلك ،فنجده صار
يضفي عليو طابعا تنظيميا من خالل فرض قيود على ىذه العالقة ،السيما فيما يتعلق حبماية العمال
والتغطية االجتماعية دلصاحلهم ،أو بالنسبة لألعباء ادلفروضة على أصحاب العمل (.)17
األمر الذي أدى إُف بروز النظام العام احلمائي وتطبيق الشرط األصلح للعامل الذي لطف
بشكل كبَت من مفهوم اإلذعان االجتماعي ،من حيث جواز االتفاق على ما يغاير قواعد العمل
اآلمرة إذا كان ىذا االتفاق أصلح للعامل(.)18

فال بد من دتكُت العامل من مجلة من الضمانات أو ادلزايا ،وىو ما أبان عنو ادلشرع يف قانون
العمل السيما ما تعلق بأحكام التشغيل ،وحىت ذو االحتياجات اخلاصة منهم.
وكذا محاية العامل اثناء الفًتة التجريبية بتمكينو من التمتع بنفس حقوق والتزامات بقية العمال،
واحتساب ادلدة التجريبية يف أقدميتو (.)19
وىذا ما يسمي بالتأطَت القانوين لعقد العمل عن طريق أحكام النظام العام والذي صلم من جراء
اتساع دائرتو ،وبروز النظام العام االقتصادي ،إذ َف يعد يقتصر تدخل ادلشرع ألجل محاية فئة من
ادلتعاقدين بل تعداه حلماية ادلصلحة العامة (.)20
 -2مظاهر دخول عقد العمل نطاق القانون

صارت عالقة العامل برب العمل مقيدة دلصلحة العامل بإعتباره الطرف الضعيف يف العالقة،
فتنصرف أغلب ىذه القيود التنظيمية أساسا إُف صاحب العمل ،من خالل ضرورة توافر شروط
خاصة يف تشغيل األجانب ،وكذا تقييد عمل األطفال والنساء ،كما يتم حتديد احلد األقصى
لساعات العمل ،واحلد األدىن لألجر ،والسن األدىن لتشغيل األحداث...اٍف ذلك (.)21
حيث حددت التزامات العامل ومن بينها واجب أداء العمل بنفسو وطاعة رب العمل ،واحملافظة
على أسرار العمل؛ وبادلقابل يلتزم صاحب العمل بأداء األجر بصفة منتظمة(.)22
وباإلضافة إُف عنصر األجر يتعُت على رب العمل هتيئة الظروف ادلالئمة ألداء العمل على
أحسن وجو ،وحقو يف الرعاية الصحية والوقاية واألمن باإلضافة إُف العطل والراحة األسبوعية والسنوية
كما حيق للعامل شلارسة احلق النقايب كما حيق للعامل ادلشاركة يف تسَت اذليئة ادلستخدمة)23(.
ومن الصور البارزة لتدخل ادلشرع أنو يكون باطال وعدًن األثر كل بند يف عقد العمل سلالفا
لألحكام التشريعية والتنظيمية ادلعمول هبا ،وحتل زللو أحكام ىذا القانون بقوة القانون( ،)24ولكي
ال نتحول وننتقل من جتاوز إُف جتاوز آخر(اإلضرار بصاحب العمل) قَيد ادلشرع حرية العامل كذلك
يف شلارسة حقو يف اإلضراب ،وحقو النقايب ...بضرورة مراعاة مقتضيات القانون والنصوص التنظيمية.
الخاتمة:

تبدى لنا من خالل ىذه الدراسة أن ادلشرع تبٌت -بناء على التوجو اجلديد ضلو النمط
االقتصادي الرأمساِف -مسلكا يقوم على أساسُت متكاملُت مها االعًتاف حبرية التعاقد السيما فيما

يتعلق بإنشاء عالقة العمل ،حيث يتم انعقاد العالقة بإبرام عقد العمل ،ويف ىذا إقرار بالطابع
التعاقدي ذلذه العالقة.
وبادلقابل وضع أحكام قانونية لتأطَت ىذه العالقة ألن األساس التنظيمي يبدو بصورة جلية؛
فالتفحص لتشريع العمل يبُت ضرورة توافر مجلة من الشروط األساسية ،يؤدي اإلخالل هبا إُف توقيع
جزاءات.
وَف يعد يصلح ويتالءم مع ادلنطق اليوم القول بأن كل ما ىو تعاقدي فهو عادل ،وَف يعد
االعتداد بادلساواة اجملردة يف العقود ،حيث صارت ىناك حاجة حلماية الفئات الضعيفة تعاقديا ،لذا
وجب التدخل لتحقيق مساواة فعلية؛ وىو ما ال يتحقق إال بتقييد إرادة الطرف القوي.
لذلك أصبحت قواعد النظام العام االقتصادي السيما االجتماعي منو كثَتة وسلتلفة ،جيب

على األشخاص مراعاهتا يف تصرفاهتم اليت يقومون هبا؛ وذلك حماية لمصالح الفئات الضعيفة

تعاقديا ،وما ديكن قولو يف األخَت أن قانون العمل قد تطور حبيث انسحب العقد أمام القانون ،مث
انسحب القانون أمام التفاوض اجلماعي (.)25
قائمة الهوامش:

 -1وحيث ديننا احلنيف يف كثَت من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة على العمل وضرورة إتقانو ،ونبذ الكسل
واالتكال على الغَت .فالعمل يف الشريعة اإلسالمية حيتل الصدارة والسبب يف ذلك ىو اقًتان العمل بفكرة اإلديان ،وعلى سبيل
ادلثال اآلية  01من سورة اجلمعة ,واآلية  04من سورة النحل .والعمل ىنا ىو دنيوي وأخروي.
ويف السنة النبوية يشيد صلى اهلل عليو وسلم بقيمة العمل يف قولو( :ما أكل أحد طعاماً قط خَت من أن يأكل من عمل
يديو ،وإن نيب اهلل داود عليو السالم كان يأكل من عمل يده) .رواه البخاري يف الصحيح.
 -2و قد انتقد ىذا الطرح على أساس أن أنو ال ديكن تشبيو صاحب العمل و القانون الداخلي بادلشرع والتشريع يف ظل دولة
قائمة ألن ىذا يتعارض مع فكرة تدخل الدولة يف تنظيم عالقة العمل .عبد احلي حجازي :النظرية العامة لاللتزام وفقا للقانون
الكوييت ،دراسة مقارنة اجلزء األول ،مصادر االلتزام ،مطبوعات جامعة الكويت ،0982 ،ص 270ىامش.05
 -3ويستند العمل إُف عدة أسس نفسية اجتماعية واقتصادية فبالنسبة للعامل النفسي يشكل العمل وسيلة لًتقية شخصية
اإلنسان وتفتحو على الغَت من خالل النشاط الذي ديارسو يف قطاعات سلتلفة ،أما بالنسبة إُف العامل االجتماعي فالعمل يعد
بالنسبة للفرد الوسيلة األساسية لالندماج يف اجملتمع .
وبالنسبة للعامل االقتصادي العمل يشكل عامل ثروة ومناء اقتصادي للفرد و للمجتمع على حد سواء؛ وقد شكل يف كثَت
من البلدان ثروة اقتصادية حقيقية.
 -4كان ذلك بسبب ظهور النقابات العمالية بالنظر إلتساع القاعدة العمالية .زلمد عرفان اخلطيب ،احلرية التعاقدية يف تشريع
العمل ،أزمة عقد العمل ،دراسة مقارنة يف القانونُت السوري والفرنسي ،رللة الشريعة والقانون ،العدد،2100 ،47ص.20

 -5زلمد عرفان اخلطيب،ادلرجع نفسو ،ص26.
 -6زلمد الصغَت بعلي ،تشريع العمل يف اجلزائر ،دون تاريخ ،ص.01-9
 -7عبد ادلنعم بن أمحد ،عالقة العمل بُت السلطة واحلرية ،ماجستَت ،اجلزائر2116/2115 ،
 -8سامي بديع منصور ،عنصر الثبات وعامل التغيَت يف العقد ادلدين ،دار الفكر اللبناين ،بَتوت ،لبنان ،الطبعة األوِف.0987،
 -9علي فيالِف ،االلتزامات النظرية العامة للعقد ،موفم للنشر والتوزيع،اجلزائر،طبعة،2104.،ص
 -01عبد احلي حجازي ،ادلرجع السابق،ص .273وعلي فيالِف ،ادلرجع نفسو ،ص.218
 -00وال تعدوا أن تكون ادلعطيات السابقة اليوم رلرد نظريات من ادلاضي فحرية التعاقد ال تزال واقعا قائما مبدلوذلا ومفهوما
الذي خيتلف عن مثيلها يف القانون ادلدين.زلمد عرفان اخلطيب،ادلرجع السابق،ص.29
 -02زلمد عرفان اخلطيب،ادلرجع نفسو،ص.32
 -03عبد احلي حجازي ،ادلرجع السابق،ص.274
 -04وسرعان ما امتد ىذا التدخل سواء أكان تشريعيا أم قضائيا -بسبب احلاجة إُف عمل أو منتوج أو سكن -...إُف عقود
أخرى كاإلجيار واالستهالك والتأمُت.
 -05عبد احلى حجازي ،ادلرجع السابق ،ص 270ىامش .05إشارة إُف:
Gounot(E):Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l'étude
critique de l'individualisme, thèse, Dijon, 1912, p44-45 .

 -06وتفرض طبيعة ىذه العقود اختالف يف مركزي طرفيها ،فيكون صاحب العمل يف مركز أعلى ،ويتدخل كسلطة إلصدار
األوامر؛ يف حُت يكون العامل يف مركز أقل يتلقى األوامر وينفذىا.
 -07وألجل إعادة التوازن لعالقة العمل تتدخل الدولة لوضع حد للممارسات التعسفية ،فبعد ما كانت مسألة انتهاء عالقة
العمل تقوم على ذات األسس (مسألة حرية التعاقد ،واستقاللية اإلرادة ،القوة ادللزمة للعقد.ادلادة 016مدين) َف يبقى مبدأ حرية
العمل مطلقا كما كان .وىف ىذا مساس مببدأ القوة ادللزمة للعقد انظر علي فيالِف ،ادلرجع السابق،ص. 28-25
و من جهة أخرى صلد ادلشرع جيرب العامل على العمل منتهكا بذلك عنصر الرضا ادلكون لعقد العمل ومن مث حرية العمل حتت
غطاء التسخَت ،والتكليف حيث تغيب فيهما اإلرادة .عبد ادلنعم بن أمحد ،ادلرجع السابق،ص
 -08من مظاىر احلرية التعاقدية ما أورده ادلشرع يف ادلادة  08من القانون  00/91من أنو تنشأ عالقة العمل بعقد ،من توافر
ركن الرضا بُت ادلتعاقدين .ذيب عبد السالم ،قانون العمل اجلزائري والتحوالت االقتصادية ،دار القصبة
للنشر،اجلزائر،2113،ص. 27
 -09انظر ادلادتُت 06و 09من القانون.
 -21انظر حسان نادية ،عالقات العمل الفردية يف القانون اجلزائري ،تكريس ثنائية حرية التعاقد والتأطَت القانوين ،رللة دراسات
قانونية ،جامعة تلمسان ،السنة  ،2117العدد ،14ص.077
 -20فيما يتعلق باألحكام اليت ختص تشغيل األجانب جييز القانون للمستخدم تشغيل عمال أجانب عندما ال توجد يد عاملة
وطنية مؤىلة .ادلادة  20قانون  .00/91ونظم ىذه األحكام قانون  01/80ادلؤرخ يف  0980/17/00ادلتعلق بشروط
تشغيل األجانب ،اجلريدة الرمسية ،العدد  28تاريخ .0980/17/04
 -22وفق ما جاء بادلادة  17وبادلواد من  81إُف  91من القانون .00/91
 -23وىو ما يظهر من نصوص ادلواد  90إُف  003وتكون ىذه ادلشاركة عن طريق جلان ادلشاركة.
 -24وىو ما جاء يف ادلادة  036من قانون 00/91

 -25انظر حسان نادية ،ادلرجع السابق،ص.077
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