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كما    ارحمهماإلى اللذان ق ال فيهما الرب جل وعلى " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل ربي  

 ربياني صغيرا" 
إلى التي حملتني وهنا على  إلى الينبوع الصافي الساطع الذي يمأل ويضيء لي طريقي بحنانها وحبها    

وعانت الحلو والمر حتى أوصلتني إلى ما    وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها وكانت سندا لي في دربي
 العزيزة  أمي............................... أبغي إلى أغلى ما أملك في الوجود  

إلى الذي تكف ل المشقة في تعليمي ولم يبخل علي بشيء إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ المعالي  
 العزيز  أبي....................... ما عندي  لطاعة هلل إلى أعز  إلى الذي كان مثلي األعلى في الصبر وا

 .وحالوتها وحب الوالدين وطاعتهما  إلى كل من ق اسموني مرارة العيش
 

 فيصل وعماد وطارق إلى إخوتي:
 ساكر  جهينة وراوية وليلى والنسى البرعومة الصغيرة وصال إلى أخواتي:

 إلى كل أهلي وأق اربيو 
 قشام ,علي مانع,  ف اتح زيدان ,صالح موميرمضان   :والى من أعتبرهم اخوتي الكبار

   ق لبي كل باسمه   وإلى كل األصدق اء
 وإلى كل من عرفني من بعيد أو من قريب    ولم ينساهم ق لبي  وإلى كل من نساهم ق لمي

 أهدي ثمرة جهدي هذا العمل المتواضع.
 .غربية سفيان



 أ
 

 مقدمة 

ان العالقة الترابطية و التكاممية في عالم الشغل تحتاج الى عممية قانونية بين         
اصحاب العمل والعمال وىذه العممية تسمى بعالقة العمل حيث يعد العمل اىم عنصر 
الستمرارية معيشة االفراد ذلك انو مصدر قوتيم ورزقيم حيث لوال العمل لما قامت االمم 

لشواىد قائمة الى يومنا ىذا ،واصبح كقيمة من القيم العميا والحضارات  التي تزال بعض ا
السامية وتطور مع تطور االنسان حتى صارت تمك االعراف والضوابط التي سادت مدة 

واحدة  لعممةشاط البشري الذي يعتبر كوجيين ىذا الن التأطيرمنذ زمن عاجزة عن  تنظيم و 
اىره ،وبين كونو اىم مصدر الدخل ،اذ بشتى مظ إلنتاجحيث كونو عنصرا جوىريا واساسيا 

 بواسطتو يضمن االنسان العيش الكريم .

وانطالقا من ىذه الحقيقة االقتصادية و االجتماعية في نفس الوقت عممت البشرية منذ     
مالكي وسائل االنتاج  لمثروة بين التوزيع العادلالقدم عمى ايجاد قوانين واليات تضمن 

ومالكي قوة العمل من اجل ضمان نوع من التوازن في المصالح المتضاربة بين متطمبات 
كالىما االعمال باعتبار ان  ألصحاباالجتماعية واالنسانية لمعمال والمتطمبات االقتصادية 

ا االقتصادية في العممية االنتاجية ذلك ان تقرير المزايا االجتماعية دون دراسة لتبعتي شريك
فقط الى عجز المشروع عن الوفاء بيا بل قد يؤدي الى خسارتو   ال يؤديعمى المشروع قد 

وعمى العمال بفقدىم لوظائفيم وعمى  لرأسمالوبما يعود بالضرر عمى صاحب العمل بفقده 
وتبرز عن المعادلة المصالح من المجتمع باسره بزيادة البطالة واضعاف القدرة التنافسية 

ة  وعن االخالل وعدم احترام االلتزامات التي اقرتيا القوانين و االتفاقيات من جية جي
ما اخرى ببروز حاالت التشنج والتصدع في العالقة بين العمال و اصحاب العمل وىذا 

 بمنازعة العمل بشقييا الفردية و الجماعية . يسمى

بتغير المعطيات القانونية  السريع والتأثرونظرا لتميز الحياة المينية بالحركية     
واالقتصادية واالجتماعية ،وامام تزايد حدة الصراع بين التكتالت العمالية واصحاب العمل 
الذي اصبح ييدد السمم واالمن االجتماعي  كان لزاما عمى الدولة ان تتدخل بوضع قوانين 

لذي توسع مضمونو ا تكفل تحقيق التوازن واالستقرار في مجال العمل ثم انشاء قانون العمل
في العالقة بين العامل وصاحب  والطمأنينةونطاقو وتنوعت احكامو ليبعث روح االمن 



ب  
 

العمل وقد راعى في ذلك الظروف االجتماعية لمعامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد 
من جية واالحوال المادية لممستخدم وسعيو الى دعم وجود المؤسسة وازدىارىا من جية 

 ثانية.

المتضمن عالقات 11-09اليو المشرع الجزائري بتعديل قانون  ما ذىبومن ذلك      
العمل ووضع احكام وقواعد من شانيا تنظيم حاالت انتياء عالقة العمل ،والسعي الى 
الموازنة بين ضمان حقوق العمال وحمايتيم اجتماعيا من جية  و تنظيم سمطات رب العمل 

 اخرى . وصالحيتو ازاء مستخدميو من جية

عمى احد ان انياء عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري التي تجمع بين  وال يخفى    
صاحب العمل او العامل كاالستقالة  بإرادةالطرفين اما  بإرادةالمستخدم والعامل قد تكون 

ة كذلك االحالة الى التقاعد اذا ما استوفت شروط القانونيالتي تعتبر حق لمعامل بضوابط و 
 والتنظيمية االزمة. 

في حالة ارتكاب  تأديبيااستعمال حقو في التسريح العامل وكذلك يمكن لصاحب العمل     
المشرع لضبط حرية  ما تدخلعمى مسار المؤسسة وحياتو وىذا  يأثرالعامل لخطا قد 

الضعيف وكفل حماية لطرف  تأديبية ال سبابصاحب العمل في استعمال حقو في التسريح 
 العالقة العمل. في

الى انو بجانب الحاالت االرادية توجد حاالت غير ارادية تضع حدا لعالقة  وباإلضافة     
اقتصادية ،او استحالة تنفيذ العقد  ألسبابالعمل اما ان تكون حاالت بقوة القانون كتسريح 

كذلك في  كانقضاء نشاط القانوني لممؤسسة او حالة العجز والوفاة ،فسعى المشرع الجزائري
الى وضع وسائل لحماية مصالح الطرفين وكفالة استقرار عالقة  الالإراديةحاالت االنياء 

 العمل بواسطة توسيع نطاق الرقابة باحترام االجراءات المنصوص عمييا قانونا.

 

 

 

 



ت  
 

 :اهمية الموضوع : اوال

عمى العامل وصاحب العمل مسمطين  تأثيريشمل موضوع بحثنا اىمية بالغة لما من    
الضوء عمى دراسة الجانب القانوني باعتباره الجانب االىم دون االغفال الجانب االجتماعي 

واىمية وتعتبر ىاتو االىمية  كانت واحدة من  التأثيرواالقتصادي لمموضوع لحالة من 
الحاالت واالسباب االسباب القوية التي دفعتنا الى اجراء ىاتو الدراسة محاولين معرفة 

المؤدية الى االنياء عالقة العمل الفردية وكذلك تبيان النظام الحمائي الذي وضعو المشرع 
 حماية لمعامل.

 ثانيا :اهداف من الدراسة هذا الموضوع:

 محاولة االجابة عمى االشكالية المطروحة والتساؤالت التي يطرحيا الموضوع .-

عمل الفردية في التشريع الجزائري باعتبار حق لكال االلمام بالموضوع انياء عالقة ال-
 طرفي عالقة العمل الفردية التي كفميا المشرع الجزائري

 : اشكالية الرئيسية لمموضوع:ثالثا

ي ىذا البحث بوضع ونظرا لمتعدد العناصر المحيطة بالموضوع سنحاول االنطالق ف    
الحاالت  فماهي  العممي,وجية البحث لتحقيق المبتغى ونثري فضولنا  نااشكالية تحدد ل

عالقة العمل الفردية ,والضمانات التي اقرها المشرع الجزائري حماية  إلنهاءالقانونية 
 لحقوق العامل ؟

 : اختيار الموضوع : أسبابرابعا

 تكمن اسباب اختيار الموضوع البحث الى نوعين من االسباب:

الفردية في  عالقة العمل بإنياء:ان اختيارنا لموضوع البحث المتعمق  الذاتية أ_االسباب 
التشريع الجزائري فيذا راجع لقيمة الموضوع التي استيوانا لمتعرف عمى االسباب والعوامل 

 ىاتو العالقة العمل. إلنياءالتي تؤدي 



ث  
 

المكتبة بمرجع عممي  بإثراءوتتمثل في المساىمة ولو بقميل ب_اسباب موضوعية : 
متواضع في ىذا المجال ,خاصة ان موضوع انياء عالقة العمل الفردية في التشريع 

 الجزائري يعترييا شحا في المراجع خاصة في البحوث العممية.

 دراسة سابقة:: خامسا

اثناء القيام بيذا البحث وجدت عدة دراسات سابقة تناولت ىذا الموضوع ,حيث من بين    
 الدراسات عمى سبيل المثال :ىذه 

بدراسة موضوع حماية العامل عند انتياء  8992,قامت في سنة  دراسة بن رجال امال-   
عالقة العمل في القانون الجزائري ,وكان اليدف من ىذه الدراسة ىو محاولة التعرف مدى 

مانات توفير الحماية عمى مستوى الحماية االجرائية و كذا مدى توفير عمى مستوى الض
 بانتياء عالقة العمل حماية موضوعية

 المتبع: : المنهجسادسا

ومن ذلك فقد قمنا بتناول الموضوع انياء عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري     
متبعين وشارحين بالتفصيل كل الحاالت التي تؤدي الى انياء عالقة العمل الفردية معتمدين 

التحميمي لتالؤمو مع  طبيعة  الموضوع مع االستعانة ببعض  والمنيج عمى المنيج الوصفي
 االحكام والقرارات القضائية ,مقسمين خطة الدراسة الى فصمين:

عالقة العمل الفردية مبينين فيو  إلنياءكتناولنا فيو الحاالت االرادية  :الفصل االول-
 .تأديبية ألسبابالطرفين وكذلك انياء  بإرادةبالتفصيل انياء 

عالقة العمل الفردية مبينين فيو  إلنياء الالإراديةفيو الحاالت  تناولنا :الثانيفصل ال-
 انياء عالقة العمل الفردية في حالة استحالة تنفيذ العقد.حاالت االنياء بقوة القانون وكذلك 



 

 

االول ل ـــــــالفص
اإلراديةـنــــــــــــــــاا  اال حـــــــــــاالت  
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ان االطار القانوني الذي يتضمن تبادل الطرفين اللتزاماتيما في عالقة العمل        
ىو العقد ,ذلك استنادا الى مبدا حرية التعاقد ,وىذا ما جعل عقد العمل خاضعا ال 
حكام العقد عموما, وان ظيرت بعض الخصوصيات استدعت احكاما يتميز بيا العقد 

ذلك احاط المشرع الجزائري انياء عالقة العمل العمل عن غيره من العقود ,من 
بتنظيم قانوني حيث كفل المشرع الجزائري حماية في القواعد لكال الطرفين حيث 
يمتزم باحتراميا االطراف عند انياء عالقة العمل وتختمف ىذه القواعد حسب االرادة 

او  -االول المبحث–التي بادرت باإلنياء ,فيمكن يرجع االنياء الى ارادة الطرفين
االنياء بإرادة العامل في حالة التسريح التأديبي بسبب خطا جسيم ارتكبو العامل وىذا 

مع الحماية المكفولة من قبل المشرع الجزائري في -المبحث الثاني–ما نعالجو في 
 كمتا الحالتين.
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 المبحث األول : إنياء عالقة العمل الفردية بإرادة الطرفين: 
ىو األصل  دة في عقد العمل ىذادالمح إن عالقة العمل تنتيي بانتياء المدة األصمية

ا يجيزان الحد الطرفين أن مول بيعمإلى جانب ذلك نجد أن القانون و التنظيم الم
 اإلجراءات المتبعة في ذلك . تتجو إرادتو إلى إنياء عالقة العمل مع مراعاة 

 :  االستقالةالمطمب األول: 

المتعمق بعالقة عمل   11-90قانون  من 68لقد حول القانون بموجب نص المادة 
ليغادر منصب  يقدم استقالتوحيث يمكن لو أن  باستقالة, حق العامل مو المتم المعدل

و  ال يمكن االعتراض عميو من النظام العام االستقالةفي  عممو  إبداء العامل الرغبة
 جماعية  باتفاقية الو ال مساس بو ال بعقد العمل 

كما نجد أن االستقالة من الحقوق المعترف بيا في مختمف القوانين و األحكام 
طالقا من مبدأ حرية العمل التي تقوم عمييا ىذه الفقيية المعاصرة انالقضائية و اآلراء 

قدر أنذلك أصمح لو أن يطمب فسخ عقد العمل و العالقة بحيث يمكن لمعامل كمما 
 التحرر من االلتزامات الممقاة عمى عاتقو من جراء االرتباط بذلك العقد .

وىي بيذا الشكل طريقة قانونية لفسخ عالقة العمل ,و المبدأ الذي أعتمد عميو المشرع 
مل األخير, و السيما قانون عالقات الع المتعاقبةالجزائري في مختمف قوانين العمل 
عالقة العمل  من الحاالت القانونية إلنياء  حالة الذي لم يكتفي فيو بجعل االستقالة

 منو.  68بل أقر في المادة  مالمعدل و المتم11-90قانون من 661في المادة 

 فإن يمارسو متى العت الضرورة ذلك كانت حق لمعامل و االستقالة بيذا المعنى ان
االمر الذي يجعل منو حق نسبي  تنظيمية. مقيدة بعدة قيودبل  ممارستو ليست مطمقة

 ال يجوز التمعن في استعمالو .

                                                           
 

المؤرخ في  91/29المعدل و المتمم بقانون  1991افريل  21المؤرخ في  11-90من قانون  68و 66المادة -1
 . 1991لسنة  68جريدة رسمية رقم 1991ديسمبر 21
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 الفرع األول :  القواعد اإلجرائية : 

منح صاحب  من القيود اإلجرائية الواردة عمى ممارسة حق االستقالة وجوب
و تاريخ بداية ’ بين تاريخ اعالن الرغبة في االستقالة فاصمة العمل ميمة

اإلخطار المسبق  و ذلك من  سريانيا و ىذا ما يعرف بميمة االشعار أو
أجل أن يتمكن الطرف اآلخر أي صاحب العمل من اتخاذ التدابير التي 

نتيجة تمكنو من تعويض العامل المستقيل و عدم تعويص مصالحو لمضياع 
ميمة اإلخطار التي تنص  و تختمف مدة , 1مغادرة العامل لمنصب عممو

كانت القوانين العمالية المعاصرة من قطاع نشاط الى قطاع نشاط  عمييا
و من مؤسسة الى مؤسسة أخرى و ىي بصف عامة تكون طويمة  آخر ,

 نسبيا كمما كان المنصب أو المستوى العامل أعمى في السمم الميني 

 الشكمية:  الثاني: القواعد الفرع

االتفاقيات الجماعية فإنيا لصحة االستقالة وفق ما ينص عميو القانون و 
تتمثل في وجوب الكتابة عند تقديم االستقالة , أي انو يوجو العامل الراغب 
في قطع عالقة العمل رسالة مكتوبة تتضمن االسباب و الدوافع التي دفعتو 

ك ان يجيب صاحب العمل عمى تم الى الرغبة في وضع حد لعالقة العمل عمى
دة في االتفاقية الجماعية أو النظام الداخمي لمعمال, حدالرسالة في مدة  بالطريقة الم
 أو في عقد العمل الفردي .

في شكل طمب كتابي و ال يسري  الستقباليا وتقدم االستقالة إلى ىيئة مؤىمة قانونا
و ال يترتب تصريح العامل عن االستقالة  قبوليا من طرف المستخدم مفعوليا إال بعد

                                                           
 

احميةسميمان, التنظيم القانوني لعالقات لعمل في التشريع الجزائري , عالقة العمل الفردية, الجزء الثاني, ديوان -1
 . 337. ص2002لجامعية, الجزائر المطبوعات ا



9 
 

لو التراجع  أي أثر, كما أنو ال يجوز بالنظر فييا تصةخأمام ىيئة غير مؤىمة و ال م
 .1عنيا

 بة عن االستقالة : : حماية العامل من اآلثار المترت الفرع الثالث

ة تخمف الشروط الموضوعية لالستقال لم يتطرق لألثار المترتبة عن الجزائر المشرعإن 
المحكمة العميا في ىذا  حيث أمام ىذا الفراغ القانوني البد من الرجوع إلى اجتيادات

 المجال .

 من النتائج حماية العامل من شأنيا بعض القواعد القضائيفمقد وضع االجتياد 
 االجتياد االستقالة كتابية, ويشترط تكون القانون أن اشترط المترتبة عن االستقالة, فمقد

دتو تكون ارا وأن يعبر العامل صراحة عن ارادتو في حل عالقة العمل القضائي أن
العميا  اعتبر اجتياد سابق لممحكمة الستقالة و قد حرة ال تحمل أي ليس عند تقديما

 شيادة العمل بعدأن طمب العامل لوصل تصفية الحساب بدون تحفظ و استالم 
مغادرة منصب العمل بأكثر من شير رغبة من العامل في قطع عالقة العمل في حين 

حسابو  أي  عمى رصيد امضاء العاملاعتبرت المحكمة العميا في وقت الحقان 
تسميمو حسابو النيائي ال يدل عمى ارادتو في انياء عالقة العمل , فعالقة العمل 

 طريق تقديم و انيائيا بإرادة العامل ال يكن اال عن في القانون محددة تنتيي بشروط
بات اث عن ارادتو في انياء عالقة العمل و ال يمكن استقالتو مكتبة ومعبرة صراحة

وبالتالي تسميم الحساب النيائي ال يكفي  بالقرائن او ضمنيا من أي موقف لمعامل ذلك
 .2الرابطة التعاقدية لتراضي حول فكالتفاوض و ا إلثباتاالستقالة وال  إلثبات

 

                                                           
 

,المنشور بالمجمة 2002مارس29الصادر في 235420قرار محكمة العميا, الغرفة االجتماعية, قرار رقم - 1
 238,ص01,العدد2003القضائية لسنة 

الجزائر الجزائري , مذكرة ماجستير ,جامعة  العمل في القانون انتياء عالقة بن رجال امال ,حماية العامل عند-2
 .60ص -2007-2008
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  إلى التقاعد: الثاني: اإلحالةالمطمب 

الطبيعية لعالقة  النياية لمحياة المينية  لمعامل , ىي القانونية التقاعد او نياية المدة
العمل ,  و الشرعية النتياء عالقة القانونية العمل, و بالتالي يعتبر السبب و الحالة

صاحب  إنياء العمل, سواء كان العامل أوعن صاحب المبادرة بطمب  بغض النظر
 بعض الشروط تتوفر عندما قانونا لمعامل معترف بو حق العمل , ما دام التقاعد

, بتوفر 1ممو المت المعدل 11-90القانون  لذلك, وىذا ما أقره والمينية القانونية
 .2و المينية المطموبة القانونية الشروط

 اكتساب الحق في معاش التقاعد العادي : لفرع األول: شروطا

 المعدل12-83نص عمييا قانون  يستفيد العامل من حق معاش التقاعد بتوافر شروط
 :شروط  03م و ىي مالمتو 

 : أوال : شرط السن

كانت القوانين االجتماعية المتعمقة بتحديد سن التقاعد وكيفيات االستفادة منو  إذا 
احق  في الطمب اإلحالة عمى التقاعد تنص فقط عمى المسن الذي يصبح فيو العامل 

iالعامل عمى مغادرة عممو بمجرد بموغو  رجب أي نص أوحكم يفرض أي تتضمن و ال
 . 3الحق في اإلحالة عمى التقاعد السن التي تمنحو

 االحالة عمى التقاعد كمبدأ عام :  تحديد سن -(1

من أىم  عمى التقاعد و يعد ىذااإلحالة لقد اعتمد المشرع الجزائري نظام تحديد سن 
لمعامل الذي ال يمكن  اجتماعية الممنوحة لمعامل , فيشكل ذلك حماية الضمانات

                                                           
 

 المعدل والمتمم11-90قانون 66راجع الفقرة الثامنة من المادة -2
 لمطباعة, طبعةىومة  الجزائر, دارراشد واضح ,عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في -3

 339,ص2002

 341السابق,ص سميمان, المرجع احميو - 3
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والذىنية قد  جدا عندما تكون قدراتو الجسدية متأخرةإحالتو عمى التقاعد في سن 
العامل قادرا عمى العطاء و االبداع فمقد حدد  , أوفي سن مبكرة عندما يكونانخفضت 
و  عمى التقاعد إلحالتوالمعدل و المتم المتعمق بتقاعد السن القانونية  83/12القانون 

بالنسبة لمعمال غير  أما ,لمنساءبالنسبة  55سبة لمرجال و بالن سنة 60ىي بموغ 
سنة لمنساء وجاء ىذا التحديد كأصل عام,  60سنة لمرجال و  65االجراء فيجب بموغ 

 .حيث أورد المشرع بعض االستثناءات

 العام: األصل االستثناءات عمى -(2

حاالت أرى ال أورد  ,يتم فييا تخفيض سن التقاعد ,كما حاالت أوردىا القانون ىناك
 السن لالستفادة من حق التقاعد و ىي :  االعتداء أصال بشرط يتم فييا

 سنوات 09العاممة التي انجبت طفل ا عدة أطفال في مدة ال تقل عن  المرآةتستفيد -
سنوات  03المدة االجمالية  طفل دون ان تتجاوز كل من تخفيض بما يعادل سنة عن

. 

اص من خ ضرر عنيا بظروف ينتج يستفيد العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز-
 تحدد نسبتيا عنإضافية اشتراكات  تخفيض في السن مقابل ان يدفع صاحب العمل

 طريق التنظيم .

 سنوات في سن التقاعد . 05و االمن الوطني  بتخفيض  عمال المناجم يستفيد-

إضافي بنسبة بتخفيض و سنوات   05من تخفيض في السن ب  المجاىدون يستفيد-
من العجز بالنسبة لمعجزة من جراء حرب التحرير   10بنسبة واحدة عن كل قسط 
و يمكن لممجاىد  05تقدر ب :  اشير عن  كل سنة عجز 06الوطني , و بتخفيض 
الحصول  بإمكانوالمطمقة ودون مراعاة شرط السن اذا  بإرادتوالذىاب الى التقاعد 

 .100عمى معاش تقاعدي بنسبة 
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و نيائي و الذي ال يمكنو االستفادة  تام بعجز السن العامل المصاب ال يمزم بشرط-
 االجتماعية . التأميناتبعنوان  من معاش العجز

المسبق سواء عمال المؤسسات االقتصادية  يستطيع كل العمال االستفادة من التقاعد-
 .1اإلدارية

لمعامل االستفادة من تقاعد كمي بطمب منو و بدون شرط السن اذا قضى  كما يمكن-
 ن النشاط مدفعة االشتراك. سنة م 32

 31/05/1997المؤرخ في 97/13كما احدث المشرع الجزائري بموجب االمررقم
من  , فأصبح بإمكان العامالن يستفيد02فترة مكرر06التقاعد السني من خالل الماد 

 سنة لمعامل الذي عمل لمدة نشاط فعمي ويكون قد 50نسبي ابتداء من  معاش تقاعد
 يطمب االستفادة من ان يمكن لمعامل سنة عمى األقل , فينا20تساري دفع اشتراكات 

سنوات بالنسبة لمنساء العامالت فيما يتعمق بشرط السن  05التقاعد السني مع انقاص 
منفردة لصاحب العمل  بإرادتو و يكون ىذا بطمب من العامل الن احالتو عمى التقاعد

 تكون باطمة وعديمة األثر.

لتوفير مناصب الشغل و  ل من قانون العمل اكثر مرونة, و كذلكو ىذا التعديل جع
 .2القضاء عمى ظاىرة البطالة

 خاصة بأحكامبتقاعد بعض الفئات المحددة قانونا  قواعد خاصة الى وجودإضافة 
 3والتنفيذي في الدولة ةيطارات السياساإلممثمة في 

 : ثانيا : شرط المدة  دفع االشتراكات 

                                                           
 

 . 89بن رجال امال , المرجع السابق ,ص -1
2
 المعدل والمتمم12_83مكرر من القانون  06راجع المادة - 

 المتعمق بتقاعد االطارات السامية في حزب الدولة  31/10/1983المؤرخ في 617-83راجع المرسوم - 3
 ,المعدل والمتمم.
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قام  سنة عمى األقل و قد 15اذا قام بعمل لمدة  معاش التقاعد من العامل يستفيد
 بعمل فعمي لنصف ىذه المدة عمى األقل .

اتمام  سنة ىي الحد األدنى لمدة العمل , اما الحد األقصى فيو15و تعتبر مدة 
 في العمل الفعمي . سنة32

ترات العمل الى فباإلضافة حاالت جعميا المشرع تدخل فيحكم فترات العمل  توجد كما
القانونية  مثل الفترة التي يؤدي فييا العامل الخدمة الوطنية, فترة العطل الفعمية

 االجر . المدفوعة

دفع اشتراكات الضمان  قد البد عمى العامل ان يكون طيمة ىذه المدة وزيادة لما سبق
التقاعد المتمثمة االجتماعي , فاذا قام العامل بنشاط ما لمدة معينة ولم يقم بدفع أقساط 

 , فيذه 1الحصة التي يدفعيا صاحب العمل في الحصة التي يدفعيا العامل وكذلك
ال وبالتالي ان تؤخذ بعين االعتبار الستفاء شروط الحق في التقاعد المدة ال يمكن 

 المعاش . اثر الستحقاقعنيا  ينتج

العمل  يستوفي شروطو  السن القانونية لمتقاعد لم بمغ الذي يمكن لمعامل اال انو
اعتماد  يستفيد من ن التقاعد انو من قان 06بمقتضى المادة  واالشتراكات المطموبة

الشتراكات  سنوات كحد اقصى مناجل تغطية حجما 05في حدود  تامين سنوات
مما سبق البد ان يقوم صاحب العمل بدفع االشتراكات الناقصة  ,ولكي يستفيد العامل

ومساىمة جزافية  الوطني لمتقاعد في شكل اشتراك تعويضي بدل العامل الى الصندوق
 03محل دفع االشتراك التعويضي و كل سنة تامين اشتراك شيري عن 12بنسبة 

 العامل يكون ان بشرط مرات االجر الشيري الخاضع لالشتراك عن كل سنة تامين

                                                           
 

  91السابق ,ص رجال, المرجعبن -1
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يشرط  ضالتعوي واالشتراك سنتين عمى األقل , ىذه المساىمة منذ العمل منخرطا في
 .1بالطريقة التي سبق شرحياحقو في التقاعد  من زامي لكي يستفيد العامللا

ان التالزم بين شرطين السن و المدة لم يبقى معموال بو بعد التعديالت التي أدخمت 
سنة ان  32عمى قانون التقاعد , اذ اصبح العامل الذي قضى في العمل اكثر من 

 .2السن شرط مراعاة دونيطمب اإلحالة عمى ىذا التقاعد  

 الفرع الثاني : أنواع التقاعد: 

 القانون الكمي الذي جاء بو الى التقاعد قسم المشرع الجزائري التقاعد
والتقاعد النسبي الذي  جاء بو االمر رقم  1983جويمية02في  المؤرخ83/12رقم
التقاعد 83/12رقم المعدل والمتمم القانون 1997جويمية  31المؤرخ في  97/13

  1994المؤرخ في ماي  94/10المسبق الذي كرسو المرسوم التشريعي رقم

 القانونبنظام التقاعد العادي الذي كرسو و يعرف أيضا  أوال :التقاعد الكمي:
القواعد  بتوحيد وذلك التقاعدأنظمة  توحيدخاللو  من و الذي كان ييدف 83/12رقم

القواعد المتعمقة بتقدير االمتيازات وتوحيد التمويل كما ان بتقدير الحقوق و  المتعمقة
اإلحالة عمى التقاعد فييذه الحالة في التشريع الجزائري ال يكون اال بقرار من 

من قانون  10حسب المادة امرأةو  وبناء عمى طمب المعني سواء كان رجال المستخدم
,  19973ماي  31خ في المؤر  97/13من االمر رقم 03بالمادة المعدلة 83/12رقم 

 .4طو القرار اال اذا توافرت الشر  غير انو ال يمكن لممستخدم اتخاذ ىذا

المرسوم  كرس التقاعد النسبي في الجزائر ىو : النظام الذي ثانيا : التقاعد النسبي
حصر مجال تطبيقو عمى اإلطارات السامية في  المرسوم ىذا غير ان 95/119رقم 

                                                           
 

 92المرجع السابق,ص بن رجال امال,-1
 343السابق ,ص سميمان, المرجعاحمية - 2
 المتعمق بالتقاعد12-83المعدل والمتمم لقانون  13-97المرسوم التشريعي رقم - 3
 10طالع الشروط اكتساب الحق في معاش التقاعد العادي ص- 4
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 03و في حدود  97/13رقم صدور االمر امتياز ليذه الفئة وبعدالدولة وكان بمثابة 
حساب التقاعد النسبي ,  نتوسع نظام التقاعد الكمي و اصبح عمى ولك سنوات

 اليو.اإلحالة ولحساب المدة التي اداىا العامل االجير الراغب في طمب 

ال ير و صريح من العامل االج عمى التقاعد النسبي ال يكون اال بطمباإلحالة ان 
دة دلشروط المحام التقاعد النسبي اال اذا يستوفى اليذا األخير ان يستفيد من نظ يمكن

عمل  ادى مدة يكون قد وان سنة 50عمى العامل االجير ان يبمغ السن حيث يجب
ان يخفض  انو يمكن العمم سنة عمى األقل , مع 20عنيا اشتراكات تعادل  فعمي نتج

 سنة15مقابل  سنة45العاممة, أي  لممرأةبالنسبة  سنواتبخمس سن العمل المحدد 
ال  لكن ىذا النوع من التقاعد 97/13من االمر  02فقرة  02عمل فعمي حسب المادة 

 ر اإلحالة عمى التقاعداقر  فان ىو بالتالي من طمبو يتم ال بإرادة العامل, وبناء عمى
 02م األثر حسب المادة صاحب العمل بصفة منفردة يعد باطال وعدي المتخذ من قبل

سنة من  24ص سن الخمسين سنة ويستوفيخيبمغ ش كان97/13من االمر 04فقرة
عن طريق حساب  60االستفادة من تقاعد نسبي يقدر ب  فبإمكانوالنشاط وعميو 

 1=نسبة االستفادة من التقاعد النسبيx215سنة24) 215سنة ضرب عدد 24

كرسو المرسوم  ئري ا: وىو نظام جديد في التشريع الجز  ثالثا : التقاعد المسبق
عبارة عن اجراء من  وىو 1994ماي  26المؤرخ في  94/10التشريعي رقم 

 ألسبابم بصفة ال ارادية و مناصب عممي اإلجراءات حماية االجراء الذين يفقدون
التقاعد نظام  ىذا ان 94/10من المرسوم التشريعي  02حسب مفيمالمادةاقتصادية 

الضغوط  ظرفية, و ىي تمك اقتصادية ألسباب فرضتو حتمية التشريع الجماعي

                                                           
 

بن عزوز صابر, الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري ,نشأة عالقة العمل الفردية واالثار المترتبة عنيا, دار - 1
 275,ص2010, الخمدونية
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وطرق  لممؤسسة بوسائل اعادة التنظيم و الييكمة ادارة العمل و انما عن الخارجية
 .1حديثة ذات آليات متطورة تكنولوجية جديدة

 

 

 الفرع الثالث : الحماية االجتماعية لمعامل : 

القانونية لتمتعو بحق التقاعد من سن قانونية ومدة  لكل الشروطاستيفاء العامل  رغم
العامل عمى التقاعد إحالة جمع االشتراكات المعتمدة اال انو ال يمكن  كذلك الخدمة

 قبل تبميغو قرار منح المعاش .

و الييئات  صندوق التقاعد مع االجراءات الالزمة المستخدم بكل يقوم فالبدان
يتحصل عمى  لكي لمعامل ةيوالمالاإلدارية  الوضعية من اجل تصفية المختصة
عمى التقاعد  إحالة العامل إلقرارأساسي  ىذا شرطو  عدمعاش التقا االولى من الحصة
كل األحوال فان ىاتو اإلحالة ال يمكن ان يصدرىا المستخدم قبل اشعار  و في

الصندوق الوطني لمتقاعد و تبميغ العامل المعني في نفس الوقت وىو اجراء الزامو 
مفروض عمى اإلدارة التي ليا سمطة التعيين و ينبغي عمى الصندوق اتخاذ قراره في 

 طمب اإلحالة عمى التقاعد اشير اعتبارا من تاريخ إيداع  03اجل اقصاه 

بالرفض مع تبيان  بإشعارمنحة التقاعد و اما  تصفية المعاش او بإجراءوذلك اما 
عمى طمب من المستخدم يبعث اليو الصندوق بصورة من  طرق الطعن, و بناءا

االشعار بقراره قبل نياية االجل المذكور و عمى المستخدم بدوره ان يبمغ العامل بيذا 
 االشعار فور وصولو .

                                                           
 

 29بدون سنة,ص الجزائر, مولود ديدان ,مدونة المعاشات ,دار بمقيس, - 1
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و الغرض من ىذا االجراء ىو تجنيب  جعل العامل دون مورد رزق يبين التاريخ الذي 
اريخ الذي يستمم فيو اول حصة من معاش انييت فيو خدمتو و توقف اجره و الت

 .1التقاعد

 

 

 

  11-09من قانون 66المادةفي  المطمب الثالث : حاالت غير الواردة

من  66المادة والتي لم ترد بنص الفردية العمل عالقة إلنياءأخرى  توجد حاالت
وكذلك الذىاب  و القوة القاىرة الفسخ االتفاقيوىي  مالمعدل و المتم11-90القانون
 االرادي 

 : سخ االتفاقيلفالفرع االول: ا

في عقد العمل  الطرفين ,يمكن الحد لجانبين في العقود الممزمة العامة ستنادا لمقواعدا 
احترام جميع االجراءات  بنسخ العقد و التحرر من التزامات مع ضرورة المبادرة

 في النسخ و التي بالرغبة المسبقاإلعالن المعمول بيا في النسخ االتفاقي مثل : 
 القضائية يخضع لمرقابة انالعمل, ويمكن  و عقود الجماعية االتفاقيات تحددىا عادة

ثبات السبب المشروع الذي ا سخ مسؤوليةالف المبادر الالحقة, حيث يتحمل الطرف
جسامة  النزاع تقييم يعرض امامو الذي عمى القاضي , ويتعينالفسخ المسبقيبرر 

 الوقائع .

تمزمو باتباع االجراءات المعمول بيا و  العامل جانب من سخفالمبادرة بال فان وعميو
المبادرة بالنسخ  ذا كانتاالستقالة  كما سبق بيانو, و اما ا في حالة ىي ذاتيا المتبعة
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منصب عمل   بالفعل مثل : نقل العامل من خاصة ألسبابصاحب العمل  من جانب
استمرار العامل المعني إمكانية  لتقدير عدم و اوموافقت دون الى منصب  عمل آخر

من العامل وفقا سخ دون خطأ فلم يمزم باإلجراءات المقررة في العمل , و لعدم كفاءتو
 .1كما ىو محدد في االتفاقيات الجماعية المعمول بيا

عن رب العمل  الصادر يقبل العامل التصرف المنفرد لم و يجدر اإلشارة ىنا انو اذا
مع احتفاظو بحقوقو  مغادرة منصب عممو قبل انتياء مدة االخطار المسبق فبإمكانو

 .عاملانياء عالقة العمل دون خطأ من الالمادية المقررة لحالة 

 الفرع الثاني: الذىاب االرادي : 

 عن تنتيي بإرادة المستخدم االستقالة, كماطريق  عن بإرادة العامل عالقة العمل تنتيي
تؤدي  جديدة حالةاألخيرة ىاتين الحالتين ظيرت في اآلونة  التسريح , وما بينطريق 

 ترد لم لإلنياءاصة خ الى انياء عالقة العمل تعرف بالذىاب االرادي , وىي حالة
قانون العمل, وانما  من  66لمادةا بعمييا بموج ضمن الحاالت القانونية المنصوص

يتم  ولم لمطرفين مشتركة مصمحة تمبيةالحالي مناجل  الوضع االقتصاديفرضيا 
 يكون الذي و العامل صاحب العمل العمل بيذه الطريقة بين عالقة المجوء الى انياء

  un carde de haut niveauاطار رفيع المستوى األحيان  في غالب

 المعنى اي "الذىاب اإلداري " ال تؤدي ىذه التسمية من اإلشارة أوال الى ان والبد
الى  فاألقربالذىاب بإرادة العامل ,  يكون عندما ةباالستقال توحي منيا, فيي المقصود

 وسط بين ىو طريق, فالذىاب االرادي اتفاق مشترك عن طريقاالنياء  الصواب ىو
والتسريح , اال انو يستوجب  اتفاق الطرفين, واالتفاق المشترك ىو االطار  االستقالة
 رادي عمميا .يترجم فيو الذىاب اال الذي القانوني
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المقررة  لقانوني الذي يرتكز عميو الذىاب االرادي ,وما ىي الحمايةااالساس  فما ىو
 لمقانون المدني و قانون العمل ؟  القواعد العامةفي اطار  لمعامل في ىذه الحالة

 االرادي :  الذىاب أوال :مدى شرعية

 ان العمل, كما يمكن انياء عالقة حاالت رادي كحالة منيكون الذىاب اال ان يمكن
 , فرغم عدد العمالالعمل ضمن التدابير المتعمقة بالتقميص من  يمجا لو صاحب

اال انو  ,والتسريح االقتصاديرادي اال بين الذىاب لموجودة من حيث الواقعا العالقة
 حاالت بمناسبة طريق االتفاق المشترك العمل عن يمكن ان نتصور انياء عالقة

 1المتعمقة بالتسريح. اخرى غير تمك

ى الذىاب قانون عالقات العمل عممن  66الجزائري في المادة لم ينص المشرع
 العمل, و بما ان ىذه القواعد االرادي ضمن التسع  حاالت القانونية التي تنيي عالقة

 ان الذىاب االرادي يجعمنا نعتقد 66التفسير الضيق لنص المادة  فان العام من النظام
 مخالفة لمقانون مادام المشرع لم ينص عميو صراحة.  ىو حالة

االقتصادية , الذىاب االرادي بحالة التسريح لألسباب  كما يطرح االشكال عندما يرتبط
الذي يفرض عمى  94/09التشريعي رقم  خرقا لممرسوم  الذىاب االرادي فيل يشكل
العمل و  اعداد جانب اجتماعي يخضع الزاميا لمتفاوض بين صاحب المستخدم

أوال ىو  94/09الممثمين النقابيين لمعمال , فاليدف من المرسوم التشريعي رقم 
عمى الشغل وقيام المستخدم بكل اإلجراءات السابقة من اجل تفادي المجوء  المحافظة

الذىاب االرادي يضع  عن طريق عالقة العمل فإنياءالى التسريح او التقميل منو, 
 المستخدم يعتبر لجوء التشريعي, فيل عمييا المرسومنص جانبا كل اإلجراءات التي 

في حالة التسريح االقتصادي الى تدابير أخرى غير تمك المنصوص عمييا في القانون 
 مخالفة لمنظام العام ؟
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محدود جدا ,  ىو مفيوم 1990العام المطمق في قانون العمل لسنة  ان مفيوم النظام
ان يستفيد من الشروط  اجتماعي , يسمح لمعاملعام  نظام عام نسبي او فيو نظام

 لمعامل توفر التي ينص عقد العمل او االتفاقيات الجماعية متى كانت ىذه الشروط
, و من ىذا المنطمق 1ضمانات ومزايا افضل من التي نص  عمييا القانون صراحة

 الذىاب االرادي متى حصل العامل عمى تعويض طريق فان انياء عالقة العمل عن
اساسا لحماية كل  لمنظام العام االجتماعي الذي وجد الفةخومزايا اكثر ال يشكل م

 التحميل يفسح المجال واسعا امام عامل من االنياء التعسفي لعالقة العمل , وىذا
مبادئ النظام الميبيرالي التي تبناىا قانون العمل الجزائري  الحرية التعاقدية انطالقا من
من قانون  66في المادة  ن تعداد حاالت انياء عالقة العمل, إضافة الى ما سبق فا

التي جاء بيا  شاممة اال انيا غير مطمقة , أي ان الصيغة و ان جاء بصفة 90/11
التي عددتيا  غير تمك عالقة العمل إلنياءال توحي بعدم وجود حاالت أخرى  النص
ون العمل ال تعاقب المتعمقة بقان من ق ع ع كما ان االحكام الجزائية 66المادة 
 دم  او العامل في حالة انياء عالقة العمل عن طريق الذىاب االرادي .خالمست

 : حماية العامل وفقا لقواعد القانون المدنيثانيا :

طريق اتفاق  انياء عالقة العمل عن عمى حالة 90/11من قانون  66لم تنص المادة 
 106الحالة بالرجوع لممادة  ليذهاألطراف ,مما يستوجب البحث عن األساس القانوني 

 طريق االتفاق المشترك بين األطراف . انياء العقد عن المدني التي تجيز من القانون

دلة ابتفاوض حول محتوى االلتزامات المتبعد ال باتفاق الطرفين العمل عالقة وتنتيي
 , يتطمب اتفاق الطرفين ويكون 2نوع من االنياء الرضائي لعقد العمل بينيما فيو

صاحب المبادرة في انياء عالقة العمل عن طريق الذىاب االرادي  ىو المستخدم عادة
يكون االتفاق خالي من العيوب الرضا ,  الذىاب االرادي البد ان لشروط . وبالنسبة
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بطالن  و حرة, كما يمكن ان يكون ىذا االتفاق محل دعوى وان تكون اإلرادة صريحة
 مكنتوفر شروط لصحة في االتفاق في اكراه , و متى ثبت عدم تدليس او او مطلغ

الخاصة  تكييف الذىاب االرادي الى تسريح تسري عميو في حالة النزاع القواعد اعادة
يكون سبب و محل العقد مشروعين وان تتوفر لدى  بالتسريح التعسفي , ويجب ان

وجود ىذا  إلثباتيي ليست ضرورية ما عادا المتعاقدين أىمية التعاقد , اما الشكمية ف
قل ما أصحتو و اركانو ف , اال ان ىذا األخير ورغم توافر كل شروطالنوع من االتفاق 

 العامل ويحمل الكثير من الشكوك , فعندما يقوم-Fragile–يقال عنو انو اتفاق ىش 
التي يفرضيا عقد  توقيع عميو يكون تحت ضغط عالقة التبعية التي يفرضيا التبعيةبال

 رضاه معيبا. االحتمال في ىذه الحال بان يكون  ى, فيقو  العمل

الطعن فيو إال في  ال يمكنو عمى العموم فان ىذا االتفاق ينتج كل اثاره القانونية و 
تنفيذ احد األطراف اللتزاماتو المنبثقة عن االتفاق او في حالة تخمف  حالة عدم
الذىاب االرادي عمى تعويض يفوق  لعامل في حالةالقانونية , و يتحصل ا الشروط

 عادة التعويض عن التسريح و اكبر من الذي كانت ستمنحو إياه المحكمة في حالة
لو  الى حصولو عمى شيادة عمل تحمل عبارات التقدير و تسمحإضافة نزاع, 

الذىاب  يستفيد العامل في حالة البالحصول عمى وظيفة جديدة بطريقة اسرع , و 
 رادي من اإلجراءات المتعمقة بالتسريح كما انو ال يمكنو المطالبة بالتعويض عناال

عدم صحة اإلجراءات او عن التسريح التعسفي او التعويض عن التسريح , كما 
 1يستفيد من ميمة االخطار و ال من التعويض عن البطالة.

 

 ثالثا : الذىاب االرادي في قانون العمل :
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و المتضمن  26/05/1994المؤرخ في  94/09التشريعي رقم لقد أشار المرسوم 
سابق انذار و  التامين عمى البطالة في مادتو الخامسة الى حالة الذىاب االرادي دون

بدون ان يحدد مفيومو و ذلك عندما استثنى العمال الذين ال يستفيدون من التامين 
 عن البطالة .

تحمي  قواعد قانونية رادي يعني عدم وجودتنظيم قانون العمل لحالة الذىاب اال انعدم
العامل وذلكما يؤدي حتما الى تطبيق القواعد العامة لمقانون المدني , التي توفر حدا 

 ادنى من الضامان لمعامل و في الحين نفسو تخفف األعباء عمى صاحب العمل.

ىاب طريق الذ فعمى المشرع الجزائري ان يقوم بتنظيم حالة انياء عالقة العمل عن
 العمل حماية لحقوق في قانون معالميا بنصوص خاصة وصريحة االرادي و يحدد

العمال من تعسف صاحب العمل و ان يفرق أيضا بين حالتي الذىاب االرادي العادي 
 باألسباب.فكثيرا ما يرتبط الذىاب االرادي ة اقتصادي ألسبابو الذىاب االرادي 

في ىذه الحالة ىناك من يرى انو يمكن لصاحب العمل عندما يمجأ الى  االقتصادية
 عمييا ذىاب االرادي ضمن تدابير المنصوصتقميص عدد العمال ان يدرج حالة ال

 تأتي,كون ىذه التدابير لم  94/09المرسوم التشريعي رقم من8و7تانبموجب لماد
عدد العمال ان يمجأ  عمى سبيل الحصر أي يمكن لصاحب العمل عندما يقوم بتقميص

الى الذىاب االرادي كتدبير من تدابير التسريح خاصة و ان النظام العام في قانون 
 .1العمل الجديد ىو  نظام عام نسبي و اجتماعي 

و تنظيم المشرع ليذه النقطة بنصوص قانونية صريحة يحل مشكمة الذىاب االرادي 
عندما نكون بصدد حالة بممارسة ضغط عمى العمال من طرف صاحب العمل أي 

بمعنى تسريح تحت غطاء ذىاب  départ volontaire masquéذىاب ارادي مقنع 
اقتصادية ىو امتداد  ألسبابارادي , و لعل احسن حل في حالة الذىاب االرادي 
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تطبيق القواعد القانونية المتعمقة بالتسريح االقتصادي عمى حالة الذىاب االرادي وىذا 
ما ذىب اليو المشرع الفرنسي حيث اعتبر ان كل انياء لعالقة  العمل حتى و لو كان 

 تطبيق القواعد المتعمقة باتفاق األطراف لسبب اقتصادي تستوجب 

حترم اإلجراءات المتعمقة بالنظام بالتسريح االقتصادي و عمى صاحب العمل ان ي
العام حتى و لو تم تقميص العمل عن طريق الذىاب االرادي . كما يجب ان ال يقل 
التعويض الذي يحصل عميو العامل في حالة الذىاب االرادي لسبب اقتصادي عن 

تغميط العمال  التعويض عن التسريح , إضافة الى عدم التحايل عمى القانون وعدم
 و مدى حقوقيم في التعويض .حول نطاق 

يطرح عندما يكون التكييف الذي أعطاه كل من صاحب العمل و العامل  فاإلشكال
لسبب االنياء  عالقة العمل ليس دقيقا , أي عبارة عن قناع لمطبيعة الحقيقية إلنياء

القانونية , و لعل افضل حماية  الضماناتوىذا ما يؤدي الى حرمان العامل من 
ت التي طريق االتفاق اال في الحاال دم جواز انياء عالقة العمل عنلمعامل ىي ع

ينص عمييا القانون بنص خاص, و ىذا ىو االتجاه الحديث لمحكمة النقض الفرنسية 
, حيث ذىبت مؤخرا الى انياء عالقة العمل باالتفاق تقنية من تقنيات القانون المدني 

الى انياء عالقة  يمجؤواألطراف ان و ىي تشكل تيديدا لحقوق العمال , فال يجوز ل
صراحة عمى ىذه الطريقة  ال ينصالعمل عن طريق االتفاق مادام ان قانون العمل 
المجوء الييا اال اذا  لألطرافال يجوز من ضمن حاالن انياء عالقة العمل وبالتالي 

وفي كل األحوال ال يجوز لمعامل ان يتنازل  ,نص عمييا القانون العمل بنص خاص 
ن حقوقو بطريقة غير مشروعة كما ال يمكن التحايل عمى القانون وتفويت حقوق ع

. وعمى العموم و حتى ان 1خالعامل في ميمة االخطار او التعويض عن االنياء ...ال
يتم تنظيم حمة انياء عالقة العمل عن طريق الذىاب االرادي بنصوص خاصة في 
قانون العمل تعطي ضمانات لحماية حقوق العامل اكبر مما ىي عميو في القواعد 
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في راينا حال وسطا لكال الطرفين  لإلنياءالعامة لمقانون المدني , فيبقى ىذا  الطريق 
ل يختصر الطريق بعدم المجوء الى إجراءات طويمة و معقدة , و اما فصاحب العم’ 

العامل فيمكنو الحصول عمى تعويض قد يفوق التعويض عن التسريح فضال عن 
مساىمة العامل بطريقة مباشرة في تحديد شروط الذىاب االرادي مما يترك اثر إيجابيا 

ما ينطوي عميو غالبا من عمى نفسية العامل عكس ما يسببو التسريح من اثر سمبي ل
 .1تعسف في حقو

 

 

 

 

 :  تأديبية ألسباب الفرديةعالقة العمل  المبحث الثاني : انياء

يثبت لنا القيام بتعريف و العامل  بين المستخدم التأديبيان دراسة موضوع التسريح 
و تبيان السمطة المختصة ب )المطمب األول ( و إيضاح القواعد  التأديبيالتسريح 

)المطمب الثاني ( و في كل ىذا فقد كفل  التأديبيالتسريح  إلجراءالقانونية المتبعة 
 التعسفي )المطمب الثالث ( . التأديبيالمشرع حماية لمعامل من خطر التسريح 

 : و السمطة المختصة بو التأديبيالمطمب األول : تعريف التسريح 

بل اقتصر عمى  التأديبيان المشرع الجزائري لم يبين في نصوصو تعريفا لتسريح  
يم المرتكب من طرف العامل سالميني الج الخطأتناول السبب المؤدي اليو اال وىو 

عدة  تقديم بمناسبة العمل و ىذا ما اقتصر فقط عمى الفقو الذي حاول اثناء او
 األول( و االصطالح )الفرع الثاني ( .تعاريف )الفرع 
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)الفرع  التأديبيعقوبة التسريح كما ينبغي اإلشارة الى تحديد السمطة المختصة بتوقيع 
 الثالث ( .

 الفرع األول :التعريف االصطالحي :

او انياء  التأديبيلقد استخدم المشرع في قانون عالقات العمل لمتعبير عن التسريح 
عالقة العمل بإرادة منفردة عدة تعبيرات اصطالحية , فيي مترادفات لغوية تستخدم 

, الطرد ( وذلك  التأديبي, العزل , الفصل  التأديبيلمتعبير عن معنى واحد)التسريح 
 1ضاء عمل  العاملقانتجو التصرف المتخذ اال و ىو انمرده  وحدة األثر الذي 

في المغة العربية فعل فصل او سرح, ومن الفعل المذكور  " licencierيقابل فعل "
التسريح  وعمى حدوث عممية الفصل ا ة تدلم"و ىي كمlicenciementجاءت كممة "

"action de licenciement ." 

انما تدل عمى التسريح غير  " أي التسريح"licenciementيتضح منذ لك ان كممة 
الذي تشير فيو كممة .في الوقت ذاتو  التأديبيةالمتجرد من البواعث  التأديبي

"révocation و تجتمع ىذه الكممات عمى معنى  التأديبي" في الذىن معنى العزل ,
لغوي واحد ينظميا حميا وىو المعنى المادي ذاتو الذي ىدف اليو المشرع اال و ىو 

واحد لوحدة  الترك او االبعاد او التنحي , و ىي كمما قمنا سابقا مترادفات لمعنى
 2 النتيجة او األثر المترتب عنيا مع اختالف في أسباب او الدوافع المؤدية الييا.

حيث يالحظان المشرع الجزائري ال يميز بين ىذه المصطمحات )حيث نجده استعمل 
قبل تعديميا بينما تراجع عن ىذا  11-90من القانون  73و 66كممة عزل في المادة 

-90من قانون  73بعد تعديل المادة  التأديبيالمصطمح و استعمل كممة التسريح 

                                                           
 

واالقتصادية للعامل في قانون العمل الجزائري ,اطروحة دكتوراه دولة في بشير هادفي, الحماية الوظيفية - 1

 42-41,ص2001,2002القانون ,جامعة باجي مختار ,عنابة ,
عطا اهلل بوحميدة, التسريح لسبب اقتصادي ,مفيومو ,اجراءاتو, اثاره, ديوان المطبوعات - 2

 40,ص2009الجامعية,الجزائر,
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قو تقترح اسناد الصفة لمموصوف ( حيث و امام صعوبة توحيدىا جعل بعض الف11
 تأديبيوفصل غير  تأديبياليسيل التمييز بين المصطمحات المتشابية كان نقول فصل 

 1. تأديبياو عزل غير  تأديبي,عزل 

 :التأديبيلتسريح  التعريف الفقيي الفرع الثاني:

 قدمت عدة تعاريف مختمفة منيا : 

  العام.انياء العقد بسبب مخالفة العامل لمنظام  ىو-

 ىو الفصل المستند الى ذنب يعاقب عميو طبقا لالئحة اإلجراءات .-

 العمل الذي بمقتضاه ينيي صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة. ىو-

 الفصل ىو العمل الذي بمقتضاه يستطيع صاحب العمل وضع نياية لعالقة التعاقد -

حب العمل الذي يعني انياء منفردة لصاالالتصرف االرادي النابع من اإلرادة  ىو-
 بالتزام مفروض عميو. ال خاللوعقد العمل كعقوبة لعمل ارتكابو العامل و 

القانونية  المنفردة  وفقا لما تحدده النصوص بإرادتوىو اجراء يتخذه صاحب العمل -
لمدة غير  عالقة العمل المبرمة مع العاملو االتفاقية, يؤدي الى انياء  و التنظيمية

 .2محددة

ىو عمل انفرادي الذي  التأديبيفكل تعريف من ىذه التعاريف تبين لنا التسريح 
لتسريح الطابع  عالقة العمل و من ثمة فان إلنياءارادتو  بموجبو يبدي صاحب العمل
 ب حصا االنفرادي الذي يكون بمبادرة

                                                           
 

المتعمق بعالقات العمل  11-90من القانون 73في اطار المادة التأديبية المستخدمزوبة عز الدين , سمطة -2
 .10ص 2011الخاص و جامعة محمد بوقرة و بومرداس ,  ماجستير في القانوناطروحة ,

 11المرجع نفسو,صزوبة عز الدين ,  - 2
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لمستخدم سمطة توقيع  حل ال تتوقف صحتو عمى قبول العامل وبموجبو تمنو  العمل
 .1تأديبيةعقوبات 

 :  التأديبيالفرع الثالث  : السمطة المختصة بالتسريح 

التنظيم و  لممستخدم صالحيات واسعة يتمتع بيا و تتمثل في سمطة اإلدارة و سمطة
التسيير و االشراف عمى العمل بالمؤسسة و اصدار التعميمات و الموائح و األوامر 

 المؤسسة. ألجمولتحقيق اليدف الذي انشات أصال  الضرورية

لممارسة ىذه الميمة أعطيت لو سمطة من شانيا ضمان احترام محتوى السمطات 
 .التأديبيةرى و ىي السمطة خاال

عمى  تسمح لممستخدم بالزام العمال لكل جماعة منظمة ضرورية التأديبيةفالسمطة 
م الداخمي الذي يسير المؤسسة من خالل في النظا والقواعد الواردة ألحكاماالمتثال 

ىي كما و   عمى العمال الذي يخالفونو بارتكابو أخطاء مينية تأديبيةفرض عقوبات 
قمنا سابقا اخطر السمطات التي يتمتع بيا صاحب العمل وىنا تظير أىمية دراستيا و 

 الحكم في نفس الوقت.و  توضيحيا حيث تجعل صاحب العمل يتصف بصفة الخصم

 في النظام الواردة القواعدو  المتضرر  األول جراء مخالفة االحكام ألنو الخصم فيو
,عمى اعتبار ان ذلك يعتبر تيديدا  الحسن لممؤسسة الداخمي و التي تحكم السير

االمر  التأديبيةىو الذي يوقع العقوبة  ألنوالحكم  وخطرا عمى مصيرىا , كما لو صفة
 ألجموعامل اذا خرج عن الغرض الذي قررت اإلساءة لمالذي يمكنو من التعسف و 

 اال و ىو ضمان السير الحسن لممؤسسة. التأديبيةالسمطة 

 اتجاه العامل التأديبية االعتراف لصاحب العمل بالسمطة من البدييي القول بضرورة
لصاحب العمل في ظل  االضرار بالمصالح حفاظا عمى حسن سير المؤسسة وعدم

يمثل فيو االنياء األحادي او االنفرادي لعالقة العمل بسبب ارتكاب  رأسمالينظام 
                                                           

 
 421,ص2003لمنشر,الجزائر,,قانون العمل و التحوالت االقتصادية ,دار القصبة  ديب عبد السالم- 1
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المبادئ التي كرسيا المشرع في قانون العمل, اعترافا  العامل خطا مينيا جسيما احد
 1منو بحرية العمل و التعاقد.

, 2منو المستخدم ىذه السمطة تمف الفقو حول األساس و المصدر الذي يستمدخلقد ا
 و ىناك واضحة قانونية نصوص وجود عض الى القانون رغم عدمحيث ارجعيا الب

الداخمي لممؤسسة مصدر ىذه  من جعل النظام ىناكو  من اعتبرىا وجود عقد العمل
في حين  المستخدمة الذي يوجد عمى مستوى الييئة التأديبيالسمطة الى المجمس 

 .المستخدمرقابة الذي يتمتع بيا لارجعيا البعض الى حق االشراف و ا

 أوال : القانون مصدر السمطة :  

 ىذه السمطات , يمكن محددة ومنظمة بصفة تتناول وجود نصوص قانونية عدم برغم 
سمطات المستخدم من خالل النصوص القانونية التجارية  او استخالص صالحيات

و التزامات  واجبات الخاصة بإدارة الشركات وكذلك نصوص قانون العمل الذي يحدد
 المعدل والمتمم 11-90من قانون العامل تجاه المستخدم السيما المادة السابعة

او اإلدارة فمثال ففي شركة المساىمة من خالل القانون التجاري نجد ان رئيس مجمس 
في ممارسة  بصالحيات واسعة في اإلدارة و التسيير وصوال الى حقو المدير يتمتع

 .3التأديبيةالسمطة 

 :التأديبيةر السمطة ثانيا :العقد مصد

في العقد , انطالقا من مبدا  التأديبيةيرى الفقو التقميدي أساس ومصدر السمطة 
 ونتيجة ىذا العقد , حيث يعتبر ان السمطة التي تفرضيا طبيعة التبعيةوخاصية 

االدارة  و االشراف و الرقابة التي يمارسيا صاحب العمل عمى العامل تعني كذلك 
                                                           

 
,ص 2001,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر, تأديبيا,سمطة المستخدم في تسريح العمال  سعيد طرابيت- 1
 32-31-28ص

 197,المرجع السابق,ص احميوسميمان - 2

 41-40المرجع السابق,ص سعيد طرابيت,- 3
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 المعمول بو او ردع و معاقبة الثاني عندما يخرج عن النظام وسمطةتمتع االول بحق 
 يرتكب خطا مينيا اثناء قيامو بعممو يستمزم الردع او العقاب و ىو الفريق الذي ال

في  عمى الخصوص الجزاءات المدنية المتمثمة في ىذا الراي بين العقوبات او يميز
الل بااللتزامات و خفيذ او االالتعويض و التي عادة ما تكون من جزاء عدم التن

العامل عن تصرف غير عادي , يضر  التي تيدف الى معاقبة التأديبية  الجزاءات
بمصمحة صاحب العمل كما ان ىذا الراي يفترض وفقو ان تحدد كافة المخالفات او 

ليس ممكن من جية و من شانو ان  و ىو ما تأديبيةالتصرفات التي تعتبر اخطاء 
مل ويمنعو من عقاب العامل عمى التصرفات او االخطاء غير يقيد صاحب الع

 1.المحددة في العقد من جية أخرى

: يرى بعض الفقياء ان النظام الدالي التأديبيةثالثا :النظام الداخمي مصدر السمطة 
 الذي يحدد األخطاء المينية عمى اعتبار انو ىو التأديبيةمصدر السمطة  لممؤسسة ىو

دلة و الحقوق ابااللتزامات المت العقوبات المطابقة ليا بحيث تتالشى فكرةو  التأديبية
العامل بما جاء في النظام الدالي عمى  المتساوية  التابعة من النظرية العقدية و يمتزم

العمل و انما عمى أساس انو قانون العمال  اتفاق الحق لعقد اعتبار انو جزء مكمل او
صاحب العمل  المشرع في ىذا المجتمع المصغر ىو او المجتمع الصغير حيث يعتبر

ويستقيل بوضع النظام الداخمي و قد يضع أيضا تعميمات و لوائح  فيو الذي ينفرد
عمى  التأديبية, و يحدد أيضا اإلجراءات  د طرق التنفيذ بصورة دورية او يوميةتحد

  2التأديبيجال أساس ان النظام الداخمي يتضمن العموميات او المبادئ العامة في الم

مصدر السمطة  ان االنتقاد الموجو الى ىذه النظرية ىوان اذا كان النظام الداخمي ىو 
تو النصوص و اي انو توضع فيو نصوص و بنود و عقوبات لمن يخالف ىا التأديبية

ىنا يتجسد تعسف المستخدم في وضع العقوبات الن العامل طرف ضعيف في العقد 
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الفات و منو يكون انظام الداخمي كسوط ضارب لمعدالة و وكذلك يتعسف تجسيد المخ
 االنصاف بين الطرفين العقد العمل.

 : التأديبيةرابعا: االشراف و اإلدارة مصدر السمطة 

حق كونو رئيسا لممؤسسة ان  ان االشراف و اإلدارة التي يمنحيا العقد لممستخدم ىو 
اصدار النظام الداخمي و كذا لو صالحية  و ىو الذي يجيز التأديبييوقع الجزاء 

و ىذا كمو من اجل أسباب االمن و  1تأديباتسريحو  تعيين العامل و نقمو وفصمو او
 النظام لسير الحسن وضمان الفعالية في تسيير مصمحة صاحب العمل .

لم يصبح مرتبط بممكية  التأديبيانتقدت ىذه النظرية عمى أساس ان توقيع الجزاء 
عمى عامل ألحق ضرر  التأديبيالمؤسسة كذلك لمقضاء حق توقع عقوبة التسريح 

 بالمؤسسة .

 

 :التأديبيةمصدر السمطة  التأديبيخامسا : المجمس 

بالرئاسة  ان لنجاح و تحقيق مصمحة المشروع يقتضي تمتع بالضرورة صاحب العمل
لن يأتي اال بوجود جياز يتمتع بسمطة تقريرية تجاه قرار  والسمطة عمى المؤسسة فيذا

جسيم ارتكبو العامل و لتفادي خطر االنياء االنياء الوظيفي لعالقة العمل بسبب خطا 
الجماعية لقرار االنياء او التسريح التعسفي لعالقة العمل وجب التأكيد عمى الصفة 

 الوظيفي 

 التأديبية لمسمطة كأساسنظام المؤسسة  المشرع الجزائري اخذ بنظرية يرى الفقو ان
منو المستخدم سمطة في تسريح العامل بسبب ارتكابو خطا جسيم و  حيث يستمد

الميني الجسيم التي تعد تطبيق لفكرة السبب  الخطأذلك من خالل االخذ بفكرة  يظير

                                                           
 

1
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سبب  لتقييمالذي يستند عمى مصمح المؤسسة  التأديبيالحقيقي الجدي لمتسريح 
يح وفي المقابل ساير المشرع التطور الحديث الذي طرا عمى عالقات العمل من التسر 

و من  جعمو حق مطمق و ال حدود لمعامل و عدم التأديبيحيث تقييده لحق التسريح 
وعدم ف في ظل االختال التأديبيةاجل تفادي تعسف المستخدم في ممارسة سمطتو 

ضعيف وصاحب العمل في مركز  مركزالعامل في  التوازن الكبير بين طرفي عالقة
مراعاة  اقوى لممكية وسائل اإلنتاج وتحكمو في زمام المبادرة , يستوجب محاولة

خالل تحقيق استقراره  مصمحة المؤسسة من مصمحة العامل ىو االخر و ليس فقط
 .1الوظيفي و ضمان اجره الذي يعد مصدر رزقو و مورده الوحيد

عمى حسب النظام االقتصادي  ظريات كان اتجاه ىامفي األخير ان اختالف ىاتو الن
 طةمد في الدولة, فحيث الدولة التي تأخذ بنظام االشتراكي ترى أساس السالسائ

المؤسسة التي تيدف إدارة المسؤولية القائمة عمى راس  ال يمكن اال ان يكون التأديبية
 ع الى تحقيقي التوازن في تنظيم افضل لمعمل و اشباع حاجات المجتم

ال ترى أساس السمطة صاحب العمل في  الرأسماليالتي تأخذ بالنظام  في الدولة اما
 الرأسمالي بناء عمى ممكيةسستو سوى ممكية مؤ  التأديبية ممارسة السمطة توقيع او

 الرأسماليةسسة المؤ  تحقيق مصمحة ىو غرض ىذه السمطة يكون ثم ومن

 التأديبيلتسريح  القانونية المطمب الثاني : القواعد

الممنوحة لصاحب العمل تجاه العامل حفاظا عمى حسن  التأديبية ان امتياز بالسمطة
االضرار بالمصالح االقتصادية لصاحب المستخدمة)المؤسسة(  وعدم سير المؤسسة

ترك ىذا االمتياز لصاحب العمل بدون قيود وضوابط وىذا  بالمقابل عدم فانو يمتزم
راجع الى تفادياي تعسف ممكن من طرف صاحب المؤسسة ممارستو ليا ومن ثمة 
ينعكس سمبا عمى وضعية العامل وامنو ,لذلك يفرض المشرع الجزائري العالي في 
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مجموعة من احكام وقواعد قانونية  73في المادة 11-90نصوصو خاصة قانون 
لتي وجب عمى صاحب العمل اتباعيا ومراعاتيا وذلك من القواعد قانونية موضوعية ا

 )الفرع األول (وقواعد شكمية )الفرع الثاني( 

 القواعد الموضوعية: الفرع االول :

الجسيم  الخطأفي أوال في تحديد مفيوم  التأديبيالموضوعية لمتسريح  تتمثل القواعد 
في المادة  الحاالت المحددة ( وثانيا في تحديد التأديبي)التسريح المؤدي الى العزل 

 لمخطا الجسيم 21/12/1991المؤرخ في  90/29المعدلة وبالقانون 73

 

 

 

 

 

 

 الجسيم :  الخطأوال : مفيوم ا

المعدل و المتمم  11-90ال يوجد تعريف محدد في التشريع العمل الجزائري القانون 
الرجوع الى تعريف الفقو لمخطأ الجسيم الذي و من ثم ال مناص من  91/29القانون 

 1يرى بانو ذلك التطرف الذي يقوم بو العامل فيمحق اضرار بمصالح صاحب العمل

                                                           
 

الجزء الثاني, ديوان –عالقة العمل الفردية –احمية سميمان, التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع  ج -1
 .352ص -2002الجزائر .-المطبوعات الجامعية
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يخالف احدى التزاماتو المينية او يمحق بو اضرار  او بالعمال االخرين  وممتمكاتو او
اما بسبب  ىوي العمل امرا غير مقبول اما لخطورتو مما يجعل استمرار العامل ف

 المحافظة عمى النظام و االستقرار في مكان العمل .

جوانب التي تؤدي الى التسريح  اىم وحسب راينا في ىذا التعريف الفقيي ىو انو ذكر
وىذا ما يبين بضرورة تدخل المشرع  لتضمين تعريف واضح لمخطأ الجسيم العامل 

 م.من اجل عدم تفسير اصحاب العمل لمخطأ الجسيم حسب مصالحي

 ثانيا : تحديد المشرع لحاالت الخطأ الجسيم عمى سبيل الحصر : 

تحول لممستخدم الذي يشغل اكثر  11-90االصمية من القانون 73لقد كانت المادة 
 الداخمي الذي يعرض عمى أجيزة المشاركة او اعداد النظام عامل سمطة 20من 

مل المختصة محميا لدى مفتشية العالراي فيو ثم يودع   إلبداءممثمي العمال 
لممصادقة عميو وتودع نسخة منو لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا 

االمن كما و  الداخمي القواعد المتعمقة بتنظيم العمل  الوقاية الصحةويتضمن النظام 
جراءات  طبيعة التأديبييحدد في المجال  االخطاء المينية ودرجة العقوبات المطبقة وا 

يتمتع   90/11من القانون 73تنفيذىا وقد كان صاحب العمل في ظل نص المادة
السيما األخطاء الجسيمة حيث 1التأديبيةبسمطة تكاد تكون مطمقة في  تحديد األخطاء 

حسب  ةارتكاب العامل أخطاء جسيم "يتم العزل في حالة ما يميكانت تنص عمى 
 الشروط المحددة في النظام الداخمي " 

فما يمكن  ألخرىوقد احدث ذلك تباينا كثيرا في تحديد األخطاء الجسيمة من مؤسسة 
بموجب نظاميا  يستوجب اشد العقوبات في مؤسسة معينةخطا جسيم  اعتباره بمثابة
التي نفس الوصف في مؤسسة أخرى ونظرا النتقادات الشديدة  يأخذ الداخمي قد ال

وجيت ليذا النص وسعيا لمحد من السمطة المخولة لصاحب العمل في مجال التسريح 
 21/12/1991المؤرخ في  91/29بموجب القانون  1991تدخل المشرع سنة 

 لتعديل نص المادة االصمية كما يمي :
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 1ارتكاب العامل أخطاء جسيمة " في حالة التأديبي"يتم تسريح 

الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائري والتي ترتكب أثناء وعالوة عمى األخطاء 
العمل تعتبر عمى الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل ان ينجر عنيا التسريح دون ميمة 

 العطمة وبدون عالوات األفعال االتية:

  :الجزائري  األفعال التي يعاقب عمييا التشريع-1

 اذ توفرت فيو الشروط التالية :م يعتبر بموجب ىذه الفقرة تصرف العامل خطا جسي

*ان يشكل التصرف الذي يقوم بو العامل جريمة بمفيوم قانون العقوبات الجزائري 
 جنحة او مخالفة , كميا تعتبر أخطاء جسيمة تحيز لصاحب سواء كانت جناية او

لمعامل والوصف الذي يطمق عمى تصرف العامل بانو جريمة  التأديبيالعمل التسريح 
صاحب  ال يجوزلمختصة ,وعميو ال يرجع لصاحب العمل بل الى الجيات القضائية ا

تسريح العامل بحجة ارتكاب جريمة معينة طالما ان ىذا األخير لم يدان جزئيا وفقا 
 .2الما استقر عميو اجتياد المحكمة العمي

داخل مكان العمل وعميو *ان يرتكب العامل خطا الذي يعاقب عميو التشريع الجزائري 
 3يعتبر خطا جسيم في حالة ارتكاب العامل جريمة خارج مكان العمل ال

الجسيم حتى  الخطأ*صدور حكم جزائي نيائي يثبت ارتكاب العامل الجريمة او 
يصمح لكي يكون سببا لتسريح العامل وتبعا لذلك ال يكفي مجرد الشكوك او توجيو 

عالقة العمل بل يجب ان يبني عمى سبب حقيقي وجدي يثبت بصدور  إلنياءاالتيام 
 المقضي عميو  الشيءحائز عمى حجية  باإلدانةالحكم النيائي 

                                                           
 

 15,ص2005ياسين ,التسريح التأديبي في التشريع العمل الجزائري ,دار ىومة ,بن صاري - 1
,المنشور بالمجمة القضائية 17/02/2002الصادر في 211629المحكمة العميا, الغرفة االجتماعية, قرار رقم - 2

 173,ص2002لسنة 

,المنشور بالمجمة  15/02/2000الصاد رفي  190088رقم  المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار- 3
 94,ص2001القضائية لسنة 
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 الصادرة من صاحب العمل : رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ التعميمات-2

يظير بان عناصر عقد  90/11بالرجوع الى المادتين الثانية والسابعة من القانون 
عمل يدويا او فكريا لحساب صاحب العمل مقابل اجر عمى ان يكون  تأديةالعمل ىي 
صاحب العمل حيث جاء صراحة بموجب  إلدارةعممو خاضعا  تأديةثناء العامل ا

من قدرات ,الواجبات  ما لدييم:"...ان يؤدوا بأقصى  ما يميه النص المذكور أعال
 في اطار تنظيم العمل  ومواظبةبعناية مموا المرتبطة بمنصب عمميم ويع

 لذي يضعو المستخدم ..."ا

التعميمات التي تصدرىا السمطة السممية التي يعينيا المستخدم  اثم أضاف "...ان ينفذو 
 1اثناء ممارستو العادية لسمطاتو في اإلدارة .."

صاحب العمل خاصة  ألوامريظير ان الشرع الجزائري اوجب عمى العامل الخضوع 
عقد العمل المتفق عميو سواء األوامر الفردية او التنظيمية التي تكون في بتنفيذ 
عامة مجردة ضمن الئحة تنظيم العمل أي النظام الداخمي لممؤسسة , حيث صياغة 

 ان رفض العامل بدون عذر مقبول ، تنفيذ التعميمات المرتبطة بالتزاماتيا المينية او
التي قد تمحق اضرار بالمؤسسة و الصادرة عن السمطة التي عينيا المستخدم اثناء 

 : .فمدينا امرينالممارسة العادية لسمطاتو 

*ىي التي تشتمل األفعال التي يخالف بيا العامل التزاماتو المينية بدون عذر مقبول  
 ىنا في الرفض الذي يبديو العامل لمقيام بالعمل ويكون ىذا الرفض الخطأويتمثل 

 صريحا او ضمنيا ، اذ لم ينفذ العامل االمر الموجو لو دون اإلفصاح عن رفضو ىذا 

كما يجب ان ,ويبقى تقدير ضد الرفض خاضع لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع 
يكون ىذا الرفض بدون عذر مقبول ،لكي يشكل خطا مينيا ،فيمكن ان يكون لرفض 

                                                           
 

 المعدل والمتمم 11-90من القانون  02المادة - 1
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تنفيذ االلتزامات مبرر مقبول , كأن تكون التعميمات التي رفض العامل تنفيذىا غير 
عامل فيي مسالة واقع تخضع لتقدير مشروعة ، اما عن جدية العذر الذي يقدمو ال

 قاضي الموضوع 

ان يدخل في اطار عممو العادي وعميو فان العمل المطموب تنفيذه من العامل يجب 
كما ينبغي ان يكون االمر قد صدر عن قبل سمطة السممية التي عينيا المستخدم أي 

ة ىو ىل مثل ضد االمر والسؤال الذي يطرح في ىذه الحال إلصدارالشخص المؤىل 
القاضي يبحث عن ما اذا كان رفض العامل لتنفيذ تعميمات صاحب العمل قد أدى 
الى الحاق ضرر بالمؤسسة المستخدمة ؟ ام يكتفي بان العامل لم ينفذ تعميمات رب 
العمل دون البحث ما اذا كان عدم التنفيذ ىذا الحق ضرر بالمؤسسة المستخدمة؟ 

ىنا تتسع فيما يخص بعض الن فكرة الضرر فالسؤال ىنا عمى درجة من األىمية 
 1ألخرىنشاطات وتضيق بالنسبة 

*وىي حالة رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ تعميمات صادرة من السمطة السميمة 
مما يؤدي الى الحاق ضرر بالمؤسسة المستخدمة ،حيث في ىذه الحالة يطمب من 
العامل ان يقوم بعمل ال يدخل ضمن صالحياتو العادية ولكن يؤدي االمتناع عن 

ال قد تتطمب من العامل في ظروف القيام بو الى الحاق اضرر بالمؤسسة ،وىي اعم
غير عادية او اعمال تتطمب السرعة في اإلنجاز لتفادي اخطار عمى سائل المؤسسة 
ومعداتيا والمواد األولية والمنتوج او حتى عمى العمال االخرين ، ويبقى قاضي 
الموضوع ىو المختص لتقدير الظروف التي تعطي فييا األوامر لمعامل ونوعية العمل 

 2عمى مصمحة المؤسسة  تأثيرهوب منو ومدى المطم

                                                           
 

 12بن رجال امال, المرجع السابق,ص- 1
 436ديب عبد السالم ,المرجع السابق ,ص- 2
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اذا عدم تنفيذ التعميمات في ىذه الحالة يؤدي الى الحاق الضرر بالمستخدم قد ترك 
اال اذا كان الضرر سمطة تقديرية واسعة لمقاضي وحده المؤىل لتقدير الضرر وطبيعة 

 .محددا بطبيعتو

ا لمقاضي حيث يرجع لو وعميو نالحظ ان المشرع اعطى سمطة التقديرية واسعة جد
يصدر من العامل عند امتناعو عن القيام بتعميمات مرتبطة تقدير الرفض الذي 

بالتزاماتو المينية فقد يكون رفضا صريحا او ضمنيا باختالف القضايا كما قد ينفي 
لعامل تماما انو اعطي لو امرا ، كما قد ينفي رفضو القيام بيذا العمل حسب الحاالت ا

ويرجع االمر لمقاضي أيضا لتقدير مدى جدية العذر الذي قدمو العامل عند امتناعو 
عن تنفيذ التعميمات من العامل تؤدي الى الحاق اضرار بالمؤسسة فينا القاضي 

ا مثل ىذا االمر لمعامل ، ونوع العمل مختص بتقدير الظروف التي اعطي فيي
عمى مصمحة المؤسسة ، وتقدير الضرر الذي لحق بيا  تأثيرهمنو ومدى المطموب 
 1وطبيعتو

 و التكنولوجيا المستخدمة: بالتقنياتومات متعمقة مافشاء مع-3

عمى ضرورة التزام العامل بحفظ اسرار العمل  العمل ينص القانون المتعمق بعالقات
قانوني او اجازه صاحب العمل سواء  صنبوعدم افشاؤىا واطالع عمييا اال ما استثنى 

التكنولوجية او أساليب  بالتقنياتوثائق مرتبطة بيا او  تعمقت االسرار بمعمومات او
عمل وانما يستفاد ىذا االلتزام ليس فقط بما ورد في قانون ال ,الصنع وطرق التنظيم

ة حسن النية ويخضع ليذا االلتزام أيضا مما تمميو العقود بصفة عامة من التزام بمراعا
كل عامل يرتبط بعالقة عمل تبعية مع رب العمل أيا كان نوع العمل الذي يقوم بو ، 

كان نوع السر الذي يطمع عميو بحكم عممو تبعا لذلك  وأياعدد العمال بالمنشأة  وأيا
فشاء اسرار العمل تمثل أخطاء جسيمة تسمح لرب العمل بطرد العامل من فان ا

من اضرار عمى صاحب منصب عممو ، بل والمطالبة بالتعويض لما يترتب عن ذلك 
                                                           

 

 12بن رجال امال ,المرجع السابق ,ص-1
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العمل الذي يقع عميو عبء اثبات ىذه الحالة .وتبقى تقدير مدى سرية واىمية االسرار 
 1محل االفشاء من اختصاص قاضي الموضوع

 يسال العامل عن تمك المعمومات المتعمقة بالمصمحة العامة والنظام العام ومع ذلك ال
التي تمثل مخالفات لمقانون الجزائي قد يرتكبيا صاحب العمل كما ىو الشأن بالنسبة 
لمتيرب الضريبي عن طريق التزوير في السجالت المحاسبية ، او الغش في مواد 

 سرار المينية ي تعتبر من قبيل االالصنع او المضاربة وغيرىا من الحاالت الت

تجدر اإلشارة اليو انو يمكن تضميني عقد العمل بند يتضمن التزام العامل وما 
اطمع  المذكورة حتى مغادرتو مكان العمل نيائيا واالمتناع عن االستفادة بما باألسرار

لدى يقوم بو منافسا لصاحب العمل او العمل ل  اط المستقعميو من اسرار في النش
يشاء من نشاط  اال ان ذلك يعتبر قيدا خطيرا عمى ممارسة العامل ما 2مشروع منافس

لقانونية ا المستخدمواجبات ب بعد انتياء عقد العمل طالما ان ذلك ليس فيو اخالل
المفروضة عميو كاعتداء عمى االسم التجاري لصاحب العمل و تحريض عمال ضد 

 األخير عمى ترك الحزمة 

في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خارج اطار اإلجراءات القانونية المشاركة -4
 المعمول بيا :

قوق المكفولة دستوريا و معترف بيا لتعميق تنفيذ العمل اللتزامو ن الحاالضراب حق م
 التأطيرمن حيث  قصد الضغط عمى  المستخدم  ىذا الحق يضع القاضي في الحرج

ثانية  من جية ىو الضامن تكوين ىذا الحق  الدستوري , ومن جية ألنوالقانوني لو 
 في حقوق ,فيو وتكييفو مع احترام المساواة ممارستو يجب عميو ان يرسخ معالم وحدود

                                                           
 

 

 ,دولة في قانون أطروحة دكتوراه جزائري,العمل البشير هادفي ,الحماية الوظيفية و االقتصادية في قانتون -2
 124.ص2008-2007ة عناب جامعة باجي مختار

 .438عبد السالم ديب , , مرجع سابق .ص  - 2
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اال  اال ان ممارستو تستوجب احترام بعض اإلجراءات المحددة قانوناان كان حق 
 :وىي

 المتمثمة ل محاوالت التسوية الوديةان ال يشرع في االضراب اال بعد التأكد من فش-
وسيمة أخرى لحل النزاع  وبعد التأكد من انعداماي طريق او في الوساطة و المصالحة

, كما يجب ان يسبق قرار االضراب اتفاق الطرفين عمى المجوء الى التحكيم , ىذا 
من  25و24 األخير يوقف قرار االضراب اذا كان قد شرع فيو وىذا طبقا لممادتين

وسيمة لتفادي االضراب او عمى األقل وسيمة لتفادي  , فالتحكيم ىو90/021قانون
  االستمرار فيو.

ذلك  ان يكون قرار المجوء الى االضراب صادر عن اغمبية العمال , حيث يتم-
 رار النيائي بالمجوء الى االضرابالسري في الجمعية العامة. حيث ان الق باالقتراع

لعمال الحاضرين في ىذه الجمعية العامة التي يجب ان يكون صادرا عن اغمبية ا
يحضرىا عمى األقل نصف عدد العمال المشتغمين في المؤسسة المعنية و ىذا طبقا 

 من القانون السالف الذكر . 28و27 لممادتين

, حيث يتم اعالم صاحب العمل  2وجوب االشعار المسبق بتاريخ و مدة االضراب-
مسبقا بقرار المجوء الى االضراب , مع تحديد بداية الشروع فيو ومدتو ان كان محدد 

يعني ان بداية االضراب ليست ىي تاريخ اقراره , وانما نفاذه  مفتوح وىو ما المدة , او
احب من التاريخ الموالي لنياية ميمة االخطار المسبق , حيث تمنح ىذه الميمة لص

يتمكن من البحث عن التسوية ودية لمخالف القائم, ويتم  تحديد ىذه  العمل حتى
طريق االتفاقيات الجماعية أي عن طريق التفاوض , و في حالة  الميمة عادة عن

                                                           
 

يتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و شؤونيا  06/02/1990المؤرخ في  02-90 قانون- 1
 . 1990,  06وممارسة حق االضراب المعدل و المتمم , الجريدة الرسمية , عدد  

 ,ط, ,د 02الطبعة  اليات تسوية المنازعات العمل و الضمان االجتماعي في القانون الجزائري, احمية سميمان,- 2
 150-148الجزائر ,ص ج,
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ىذه الميمة ال يجبان تقل عن  او عدم تحديدىا فييا فان عدم وجود اتفاقية جماعية
م صاحب العمل و مفتشية العمل المختصة أيام تحسب ابتداء من التاريخ اعال 08

 من القانون السالف الذكر .30إقميميا لممادة 

صفة الشرعية تضفى عمى  إلضفاءواي اخالل بيذه اإلجراءات القانونية و الضرورية 
االضراب صفة الغير شرعية و من ثم قيام خطا ميني جسيم يرتكبو العامل الذي 

المتعمق بالوقاية من النزاعات  90/02القانون من  33فيو و ذلك طبقا لممادة شارك
الجماعية في العمل و تسويتيا و ممارسة حق االضراب المعدل و المتمم بموجب 

فمتى اخل العامل بيذه اإلجراءات يعد مرتكبا  21/12/1991المؤرخ  91/27القانون 
ىنا لخطا جسيم يستوجب التسريح بدون اخطار او تعويض , اال االشكال الذي يطرح 

الى صاحب االختصاص في تقرير شرعية  ىو ان ىذه المواد لم تشر صراحة
شرعية اثبات  ضرورةمكرر ال تشترط  33االضراب منعدمو , فرغم ان المادة 

المحكمة العميا ينصب الى ان تقدير الطابع  جتيادا بينما1 ئيابحكم قض األضراب
قرارات  حيثياتيحب ان يثبت بحكم , فمقد جاء في احدى  لألضرابغير المشروع 
 : 2ما يميالمحكمة العميا 

"و حيث ان تقدير شرعية االضراب من عدم شرعيتو غير متروك لتقدير رب العمل 
الذي عميو ان يمجا لمقضاء تظمما من االضراب المزعوم عدم مشروعيتو قبل تسميط 

المحكمة العميا عمى انو يتعين عمى صاحب  " فمقد استقر اجتياد التأديبية العقوبة
غير شرعي , ان يتحصل من  إلضرابالعمل قبل تسريح العمال بسبب ممارستيم 

وال  التأديبيةالتدابير  القضاء عمى حكم او امر يبث في شرعية االضراب قبل اتخاذ
التسريح الفصل بالتوازي في  يمكنو ان يطمب من القاضي الذي يفصل في شرعية

                                                           
 

في ضوء الفقو والقضاء ,المجمة الجزائرية لمعموم القانونية و  التأديبيمصطفى قويدري ,العزل او الفصل - 1
 43-42,ص41,جزء2,عدد2004االقتصادية والسياسة ,

المنشور  07/05/1996الصادر في 132207قرار المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية رقم  الشأنانظر في ىذا  2
 191,ص02,الجزء 1997في المجمة القضائية لسنة 
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.فالتوقف الجماعي عن العمل بدون  1االضراب  بل يكون ذلك بحكم مستقل شرعية
جسيما يستوجب  خطا احترام اإلجراءات القانونية يعتبر اضرابا غير شرعيا , و يشكل

 الطرد دون التعويض و االخطار المسبق .مع حكم قضائي يثبت عدم شرعية
 2االضراب .

 العنف :  بأعمالقيام العامل -5

تعتبر اعمال العنف في أماكن العمل خطا جسيما يؤدي الى التسريح العامل بدون 
 73العنف الواردة في الفقرة الخامسة من المادة بأعمالاخطار او تعويض , و يقصد 

التي من  المعنوية او التصرفات المادية السالف الذكر "ىي تمك 11-90من القانون 
صاحب العمل  سواء صدرت في حق العمال اوشانيا االضرار بمصمحة العمل ككل 

الل الحقوق خالذي يستخمص أيضا من  لمباشر لمعمل " ىذا المفيوما المسؤول
من القانون  6المادة  األساسية لمعامل التي رتبيا المشرع في تشريع العمل حيث تمزم

تي السالمة البدنية و المعنوية وكرامة العمال و ال عمى صاحب العمل احترام 90-11
 .3تمثل بالمقابل التزامات عمى العمال اتجاه صاحب العمل

سبق ان المشرع الجزائري خص ىذه الحالة بالذكر مع انيا تدخل  يظير مما وعميو
تحت طائمة األفعال التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي , مما يفيد انو يكفي ارتكاب 

الى استصدار  ن الحاجةاعمال العنف داخل أماكن العمل العتبارىا خطا جسيم دو 
 4, و قد ذىبت اجتيادات المحكمة العميا في ىذا االتجاهإلثباتوحكم جزائي نيائي 

                                                           
 

,كذلك قرار صادر عن 11/04/2000الصادر في  191277المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم  - 1
 .11/04/2000الصادر في  193797رقم  المحكمة العميا , الغرفة االجتماعية. قرار

 10/02/1998الصادر في  157154قرار المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية رقم  الشأنانظر في ىذا 2

 .120بشير ىادفي , الحماية الوظيفية و االقتصادية في قانون العمل الجزائري , مرجع سابق .ص  - 3
 .1/02/1998الصادر في  157154المحكمة العميا , الغرفة االجتماعية, رقم - 4
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بمناسبة ضد  بيا العامل داخل أماكن العمل او وتعتبر اعمال العنف التي يقوم
العمل او العمال او الغير من الزبائن خطا جسيما موجبا رؤساء  صاحب العمل او

ار صدور حكم قضائي ظعن تحريك الدعوى العمومية و انت لمتسريح بغض النظر
في حال  المحكمة العميا قررت بانو بعض األخطاء الواقع حوليا جدال فان باإلدانة

من  اثناء عممو خطا جسيما يعاقب عميو التشريع الجزائي , يجب اثباتو ارتكاب العامل
بالنسبة لبعض األخطاء  ماعدا تأديباالقضائية المختصة قبل الفصل فيو  طرف الجية

 ىذا االجتياد مبرره كارتكاب اعمال عنف ويجد 73الجزائية التي نصت عمييا المادة 
 الجزائي الى صاحب العمل . الخطأفي كون انو ال يعقل ان تعطى صالحية  تكييف 

البنايات و المنشآت واآلالت و األدوات  التسبب عمداه في اضرار مادية تصيب -6
 بالعمل :  األخرى التي ليا عالقةو المواد األولية و األشياء 

 ان االلتزام يبذل العناية المعتادة في المحافظة عمى وسائل وأدوات العمل الموضوعة
كل اخالل بيذا  ان تحت تصرف  العامل اىم االلتزامات التي تقع  عمى عاتقو ,ذلك

لمعامل , بل و ان أي تصرف يمكن  التأديبيخطا جسيما يبرر التسريح  يشكل االلتزام
 و المواد األولية التابعة لمؤسسة او اآلالتاو  المنشآتان يمحق اضرار بالبنايات و 

و  الجزائية يكون زيادة عمى كونو خطا جسيما سببا موجبا لممتابعة ان اتالفيا ,يمكن
التصرف بعنصر  ىذا او الخطأىذا اقترن  اذا ماالمطالبة بالتعويض ,لكن كل ذلك 

التي يقع عمى عاتق ىذا األخير عبء اثباتيا  بنية االضرار بصاحب العمل العمد او
اعتبرت الفعل المنسوب لمعامل  المحكمة العميا في احدى قراراتيا حيث ما كرستووىو 
ت المؤسسة في أداء ميامو كحارس حيث تعرض من العمل ىو التعاون لمطرد تأسيسا

ىال يدخل حصرا ضمن  ان الى السرقة في فترة حراستو غير مؤسس قانونيا .طالما
 المشار الييا سابقا . وان 11-90من القانون 73في المادة األخطاء الجسيمة المذكورة



43 
 

اسمتو المحكمة العميا في ىذا القرار بعنصر  كم االضرار اوونية  عنصر العمد
 1عمل لم يتم اثباتوالعدوانية االضرار بصاحب ال

 التشريع المعمول بيا: ألحكامرفض تنفيذ امر التسخير المبمغ -7

و المعاقب عميو أيضا بموجب قانون  باإلضرابامرا إداريا متعمقا  بعد رفضيا لتنفيذ
 العقوبات ,فاذا قام صاحب العمل بمتابعة العامل جزائيا  فال بد من انتظار صدور

 عمى العامل . التأديبية توقيع العقوبةقبل  حكم نيائي في الدعوى

فقط دون المتابعة الجزائية ففي ىذه الحالة يقع عبئ  تأديبااما في حالة متابعة العامل 
اثبات عدم شرعية امر التسخير عمى العامل فالسؤال الذي يطرح ىل يتعين عمى 

غاء القاضي االجتماعي ارجاء الفصل في الدعوى الى حين الفصل في الدعوى اإلل
حالة الطعن امامو  ذلك ,  و في في غنى عن الجية اإلدارية , ام انو المطروحة امام
شان القاضي  يير عن طريق الدفع , ىل يمكن الفصل فيو شانوفي شرعية التخ

 ؟  2لمشخص الذي يثير عدم شرعيتو الجزائي الذي يمكنو ابعاد قرار التخيير بالنسبة

عمى صاحب العمل عبئ اثبات انو بمغ امر التخيير و باإلضافة الى كل ىذا فانو يقع 
 لمعامل و ان ىذا األخير رفض االلتحاق بالعمل .

 تناول الكحول او المخدرات داخل أماكن العمل : -7

يكون تناول ىاتو المواد اثناء العمل او في حالة مكان العمل , و يعتبر ذلك خطأ 
 امن المؤسسة وسالمةمكان العمل و محافظة عمى  جسيما حرصا عمى حرمة

حيازتيا من  ينبيا , و عميو  فانو تناول الكحول او المخدرات او االشخاص المتواجد
العامل دون تعويض ودون اخطار سابق , لكن  األخطاء الجسيمة التي تستوجب طرد

عمى  التأديبيةمن اجل تسميط العقوبة  الخطأيتعين عمى صاحب العمل اثبات ىذا 

                                                           
 

 123بشير ىادفي ,الحماية الوظيفية و االقتصادية لمعامل في قانون العمل الجزائري, المرجع السابق ,ص- 1
2
 11بن رجال امال ,المرجع السابق ,ص- 



44 
 

و  التأديبيالقاضي الموضوع ما يثبت ادعائو من خالل الممف  العامل , أي تقديم
 1التقرير الذي يعده المسؤول اإلداري لمعامل المخطئ.

 الفرع الثاني : القواعد اإلجرائية :

من القواعد اإلجرائية وجب عمى صاحب العمل  مجموعة ان المشرع الجزائري قد رسم
فقد لم يترك  التأديبيةفي ممارسة سمطتو اتباعيا و احترام تمك القواعد اإلجرائية 

بل يمكن ان يكون مصدرىا تنظيمي او   التأديبيةالتشريع مصدر الوحيد لتمك السمطة 
تفاوضي بالنظام الداخمي او اتفاقيات جماعية و ذلك ما تسيم في تبيانو و توضيحو 

 في دراستنا ىاتو لو 

 مصدرىا التشريع : تأديبيةأوال : إجراءات 

التي يكون مصدرىا التشريع انو  التأديبيةتجدر اإلشارة قبل الخضوع في اإلجراءات 
كان المشرع يخول  االصمية 90/11من القانون  73بالرجوع الى نص المادة 

بموجب النظام الداخمي اال انو  التأديبيةاءات حب العمل لوحده سمطة تحديد االجر لصا
ا 21/12/1991المؤرخ في  91/29ون تم التراجع عن ىذا الموقف بموجب القان

بحيث أصبحت  90/11من القانون  73المعدل والمتمم لنص المادة 
 التأديبيةتمزم قانونا صاحب العمل القيام بمجموعة من اإلجراءات  2/مكرر73المادة

وىي التبميغ الكتابي لقرار التسريح من  2,يمكن االستغناء عنيا التي تعتبر جوىرية وال
اختيار عامل بإمكانية عمل سماع العامل المعني بالتسريح ، اعالمو طرف صاحب ال

 3.تابع لمييئة المستخدمة الصطحابو 

 سماع المستخدم لمعامل :-1

                                                           
 

 .433ذيب عبد السالم, المرجع السابق , ص -1

 83بن صاري ياسين و المرجع السابق .ص -1
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القانونية التي تتطمبيا اعتبارات العدالة  ال صولان استفاء شرط سماع العامل وفقا 
وىدف ىذا االجراء ىو  بعد اجراء جوىريا ال يعني عنو التحقيق الذي تجربو المحكمة
ت األخطاء الموجية ءااستقصاء الحقيقة وذلك من خالل مواجية العامل لموقائع االدعا

 2مكرر 73لو وتخويمو حق الدفاع عن نفسو وتحقيق أوجو دفاعو وىذا بمفيوم المادة 
، أي تبميغ المستخدم العامل سبب او أسباب القرار المزمع اتخاذه ثم تمكينو بكل 

الدالء بتصريحاتو وتقديم جميع األدلة التي تثبت براءتو او ابراز الظروف حرية من ا
المنسوب لو ، كل ىذا يساعد المستخدم في تقدير  الخطأالتي دفعتو الى ارتكاب 

المرتكب من العامل بمراعاة المعايير او القيود الواردة في ىذا المجال  الخطأجسامة 
 ذه األخيرة نظرا ألىمية ى 1مكرر73في اطار المادة 

النص تفصيال في  دون لمعامل دمخقد اوجب المشرع الجزائري قانونا سماع المست
إجراءات الواجب اتباعيا لتحقيق ىذا االجراء ككيفية استدعاء العامل والمواعيد او 

لمام  ىذه الميمة لألنظمة الداخمية ال التي يجب احترميا الستدعاء ،وربما ترك اآلجال
 .1تماشيا مع اختالف االعمال وخصوصيتيا من قطاع الى اخربيا تفصيال 

 استعانة العامل المعني بالتسريح بعامل تابع لمييئة المستخدمة -2

اختيار أي عامل تابع لمييئة  التأديبيالتسريح  بإجراءاتيمكن لمعامل المعني  
المستخدمة لالستعانة بو عند سماعو من طرف صاحب العمل ،حيث يظير من 
خالل كممة "يمكن" بان ممارسة ىذا الحق اختياري بالنسبة لمعامل ان شاء مارسو وان 

 شاء تنازل عنو 

                                                           
 

 .128بشير ىادفي , المرجع السابق , ص  - 1
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ى النص عبارة )العامل تابع لممؤسسة(ومن ثمة لم يستثن بإدراجاكتفى المشرع الجزائري 
اذ يمكن لمعامل االستعانة بيم نظرا لمحماية القانونية التي  القانوني منسوبي النقابة 

 1يتمتعون بيا 

بموجب النص القانوني المذكور ان يكون المساعد الذي  لكن يالحظ اشتراط المشرع
 يختاره العامل من بين العمال التابعين لمييئة المستخدمة وبالتالي قد حرمو من المجوء
خارج اطار المؤسسة المستخدمة الستعانة بشخص اخر يتمتع بمؤىالت اعمى او 

 يمثل تقييدا لحرية العامل  تكوين احسن في مجال تشريع العمل وىو ما

ومساس بحقو بالدفاع ومما الشك فيو ان اختيار مدافع خارج المؤسسة يوفر اكثر 
المستخدمة ال يكون تابع حماية لمعامل الن المساعدة الذي يأتي من خارج الييئة 

لصاحب العمل مما يوفر ليذا األخير اكبر قدر ممكن من الحماية ومن جية أخرى 
يجنب المساعدة من جميع أنواع المضايقات التي الشك انو يتعرض ليا سواء كان 

 عامل في نفس المؤسسة 

 التبميغ الكتابي لقرار التسريح :-3

بعد استدعاء العمل واستماعو ، يقوم رب العمل بقرار تسريح لو ويجب ان يتم ذلك 
بصفة رسمية وكتابية سواء كان الفصل مع اشعار مسبق وتعويض التسريح او 

انيا ذكرت التبميغ الكتابي لقرار  2مكرر 73ومما يعاب عمى نص المادة 2.بدونيما
حيث االجراء  وىذا ما يولد لبسا منالتسريح قبل استماع العامل من طرف المستخدم 
ان يتم اصدار العقوبة عمى العامل  الذي يبدا بو صاحب العمل ، فمن غير المعقول

، والتبميغ  3تمكينو من الدفاع عن نفسو و التسريح قبل االستماع اليو وتبميغو بقرار

                                                           
 

, الجريدة الرسمية , عدد 1990افريل  21المؤرخ في  11-90, من قانون 2مكرر  73انظر نص المادة  - 1
 , المعدل و المتمم.17

 359احميو سميمان , المرجع السابق , ص  - 2
 15/02/2000الصادر في  189921االجتماعية ,قرار رقم  المحكمة العميا ,الغرفة- 3
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في  الرسمي لقرار التسريح شرطا الزاميا حماية لمعامل مما ينجم عن ذلك من اثار
 المستقبل 

التي أدت الى تسريح العامل وذلك حماية لو فال يحق  ألسبابويذكر في قرار التسريح 
أخرى امام القضاء غير تمك الواردة في قرار التسريح  ألسبابلممستخدم ان يستند 

الذي  1الواجب االعتبار ىو ذلك فالخطأ،الن ذكر ىذه االسباب يحصر حدود النزاع ،
يبمغ لمعامل عند تسريحو ، وعدم ذكر أسباب التسريح يعتبره القضاء الفرنسي قرينة 

 عمى عدم وجودىا 

ال تمزم المستخدم ان  2مكرر 73اما بالنسبة لمقضاء المحكمة العميا فيتجو الىانالمادة
الداخمي ، وكذلك  يذكر في قرار التسريح كل اإلجراءات المنصوص عمييا في القانون

سماع العامل وتبميغو كتابيا بقرار التسريح ، وبالتالي من قضاء المحكمة العميا  وجوب
واإلجراءات  الخطأانيال يمكن اجبار المستخدم اإلشارة في قرار التسريح الى درجة 

 .المتبعة من اجل تسريحو 

و لو انيا جاءت بالصيغة االجبارية اال انو يستحيل مراقبة  01مكرر 73فالمادة
 طرف المستخدم و لقد استقر  اجتياد المحكمة  العميا عمى انو ال ال منتطبيقيا ام 

ىذه اإلجراءات التي يفرضيا  وكل 2يمكن لمقاضي اجبار صاحب العمل عمى تطبيقيا
مجال التسريح البد  االتفاقيات الجماعية عمى المستخدم فيالداخمي او  القانون, النظام

 لكي خطا جسيما , و ذلك من احتراميا حتى ولو ثبت فعال , ان العامل قد ارتكب
كانت درجة خطورة الخطأ الذي ارتكبو العامل , كما ان  يبقى حق الدفاع قائما ميما

                                                           
 

 30بن رجال امال ,المرجع السابق ,ص- 1

 16/05/2000 الصادر في 199558المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم - 2
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اىمال  امل في حالةالمستخدم يكون ممزم باتباع ىذه اإلجراءات حتى ولوكان الع
 1واشعاره لاللتحاق بمنصب عممو.لمنصبو فيجب سماعو قبل تسريحو 

و   التأديبيو اإلجراءات المتعمقة بالتسريح  لكن ىناك إشكالية بالنسبة لتطبيق القواعد
 ألسبابتتمثل في حالة إعادة تكييف انياء عالقة العمل , فاذا انتيت عالقة العمل 

الى تسريح فيل امام القضاء تم إعادة تكييف سبب االنياء  أخرى غير التسريح , ثم
 2نطبق االجراءات الخاصة بالتسريح من تبميغ وسماع العامل ...الخ فما العمل ىنا ؟

 الواردة في النظام الداخمي :  التأديبيةثانيا : اإلجراءات 

العمل الصالحيات المعترف بيا من قبل اغمب التشريعات العمالية لصاحب من بين 
سمطتو التنظيمية حيث غالبا ما يمجا رب العمل في شان تنظيم العمل , و االنضباط 
داخل أماكن العمل الى االستغناء عن األوامر الفردية مستعمال أوامر عامة يضمنيا 
بموجب النظام الداخمي مما يحقق لو سيولة و احكام في تنظيم العمل عمى اعتبار ان 

من المصادر المينية لقانون العمل و الوثيقة التي تسير النظام الداخمي ىو مصدر 
 الحياة المينية داخل مكان العمل كمما تجاوز عدد العمال عشرين عامال .

 : ما يميعمى  11-90من القانون  77وتنص المادة

"النظام الداخمي ىو وثيقة مكتوبة يحدد فييا المستخدم لزوما القواعد المتعمقة بالتنظيم 
مل و الوقاية الصحية و االمن و االنضباط , يحدد النظام الداخمي في التقني لمع
طبيعة االخطاء المينية و درجات العقوبات المطبقة ليا و إجراءات  التأديبيالمجال 
 التنفيذ" .

                                                           
 

 06/06/2000الصادر في  199417المحكمة العميا , الغرفة االجتماعية ,قرار رقم - 1
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فانيا تنص 90/11من القانون  73/2من جية أخرى  و بالرجوع الى احكام المادة 
أعاله ضمن احترام  73المنصوص عميو في المادةبدورىا عمى انو "يعمن عن التسريح 

 1اإلجراءات المحددة في النظام الداخمي.

خول  قديظير بالنظر الى النصوص القانونية المذكورة أعاله ان المشرع الجزائري 
لصاحب العمل حق تقرير ما يمكن اعتباره بمثابة اخطاء مينية والتي تختمف من 

ذي تمارسو مع ضرورة الحرص عمى ان يتم مؤسسة ألخرى حسب طبيعة النشاط ال
 ان اآلداب العامة, العقد الفردي و الجماعي ,بالنظام و  ذلك دون مخالفة ما يتصل 

المعترف بيا قانونا ودستورا و التي ال  الشخصية حقوق العمال وحرياتيم عدم انتياك
عمل صاحب ال ألوامرنطاق خضوع العامل  ان ذلك طريق التنظيم تناوليا عن يجوز

محددة بحدود العمل المتفق عميو او الذي  التي يتضمنيا عقد العمل التبعية بمقتضى
 بمثابة خطا ميني  يمكن اعتباره ان أي اخالل بذلك ىو يدخل مقتضيات

النظام  االخطاء المينية المقرر لصاحب العمل بواسطة تحديد الى جانب صالحية
توقيع  وقواعدإجراءات  بتنظيما لو قانون سمحأعاله المذكورة  77المادة الداخمي بموجب

و ليست  جوازيويا النظام الداخمي بحيث انيا نالتي يمكن تضميو  التأديبيالجزاء 
المزمع  التأديبيالغرض منيا تحقيق من جية اكبر قدر من المصداقية لمقرار  الزامية

 تضمن لو حماية فإنيااخرى  جية ومن التأديبية محل المتابعة العامل إصداره ضد
العمل عمى  لعالقة في استعمال حقو في وضع حد صاحب العمل من تعسف واسعة

 .2أساس نظام التسريح

 العمل المستخدمةالتي يتعين عمى الييئة  األساسية و الجوىريةاالولى لعل اإلجراءات 
 احكام ىي التي المنصوص عمييا قانونا بموجب ودقيقة محكمة عمى تنظيميا بصفة

و أعاله التي سبق التطرق الييا المعدل والمتمم  90/11من القانون  73/2دةالما
                                                           

 
 . 89المرجع السابق , ص,بن صاري ياسين -1
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حول  تمكينو من اليو, المنسوبة باألخطاء ,تبميغو المتمثمة في استدعاء العامل
 من والتي تختمف اخطاء مينية يمكن اعتباره بمثابة تقرير ما لصاحب العمل حق

ص عمى ان يتم النشاط الذي تمارسو مع ضرورة الحر  حسب طبيعة ألخرى مؤسسة
دفاعو , ثم  ألوجوالعام اختيار مساعد , السماع  يتصل بالنظام ما مخالفة دون ذلك

 .أخيرا 

اخرى سابقة إجراءات كان النظام الداخمي ينص عمى  تبميغو بقرار التسريح , اما اذا
, الطعن في قرار التأديبلجنة  مثل ذلك مثول العامل امام لقرار التسريح الحقة او

ميامو  المؤسسة, توقيف العامل عن مزاولة الطعن عمى مستوى التسريح  امام لجنة
او العدالة...الخ و التي من شانيا ان تشكل  التأديب الى حين مثولو امام لجنة ايتحفظ

 فما من شك ان أي قرار يمس بوجود  التأديبيةعمى ممارسة الدعوى  قيودا شكمية
 االجراءات التنظيمية امل أصال داخل المؤسسة الرتكابو خطا جسيم دون احترامالع

الطعن فيو امام القضاء  في حالة لإللغاءمعرض  النظام الداخمي يكون الواردة ضمن
عمييا ضمن النظام الداخمي و ان كان وجودىا  المنصوص التأديبية ذلك ان القواعد

المفعول  مزم باحتراميا متى أصبحت ساريةيعود لمبادرة من صاحب العمل اال انو م
الواردة ضمن احكام المادة  القانونية التأديبيةشانيا في ذلك شان اإلجراءات 

 القضاء الفرنسي كذلك حيث يعتبر بان استشارة ىيئة اجتياد وذلكما ذىب اليو73/2
يعزم المستخدم  تأديبيةقاعدة تنظيمية او اتفاقية بتقديم رايو حول عقوبة  مكمفة بموجب

اتخاذىا يعتبر بمثابة ضمان لصيانة حقوقو المصانة قانونا و من ثم فان أي عقوبة 
خرقا لإلجراءات االتفاقية او  التأديبيتصدرىا الييئة المستخدمة دون اخد راي المدلس 

 . 1التنظيمية يكون مجردا من سببو الحقيقي و الجدي و بالنتيجة تعسفي

 

                                                           
 

 .91بن صاري ياسين , المرجع السابق , ص -1
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 : التأديبيآلثار المترتبة عن التسريح المطمب الثالث : ا

المعدل و المتمم مجموعة من  11-90من قانون  4مكرر  73بمقتضى المادة    
الموضوعية  التأديبيةالجزاءات  المترتبة عمى مخالفة صاحب ضوابط ممارسة السمطة 

 )الفرع األول( و الشكمية )الفرع الثاني ( : 

 الفرع األول :اثار التسريح المخالف لمموضوع : 

 : ما يميالفقرة الثانية 73/4تنص المادة -

أعاله يعتبر تعسفا تفصل المحكمة  73المدة  ألحكام"اذا حدث تسريح العامل خرقا 
المختصة ابتدائيا ونيائيا اما بإعادة ادماج العامل في المؤسسة مع االحتفاظ بامتيازاتو 

ي حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا ال يقل عن المكتسبة, او ف
( اشير من العمل دون االخالل 06االجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة )

 . 1بالتعويضات المحتممة

رتب المشرع الجزائري وفقا لمنص القانوني المذكور الجزاء المترتب  عن قيام صاحب 
العمل بتسريح العامل بصفة تعسفية وذلك بتقرير أوال ان كل تسريح ال يستند الى 

يعتبر تعسفيا فقيام مثال  التأديبيالقواعد الموضوعية السرية في مجال التسريح 
أي خطا جسيم او دون مراعاة المعايير لم يرتكب صاحب العمل بتسريح عامل 
الجسيم  الخطأفي وصف  90/11من القانون 73/1المنصوص  عمييا بموجب المادة

فانو يعتبر تسريحا تعسفيا و بالنتيجة فانو يفتح الحق لمعامل في المجوء امام القضاء 
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ل مع اإلشارة ان التعدي عن طريق دعوى الغاء القرار التسريح او امام مفتش العمل
لم ينص  96/21من االمررقم 9بموجب المادة  73ير الذي تعرضت لو المادة خاال

صراحة عمى دعوى الغاء قرار التسريح وانما اكتفى فقط بالتنصيص عمى األثر 
الة سالقانوني المترتب عمييا اال و ىو إعادة ادماج العامل رغما نفس النص يجعل م

سالة  اعادة ادماج العامل المسرح امر إعادة  ادماج العامل رغم نفس النص يجعل م
صاحب العمل ومن ثم فان القضاء عند تعرضو  اختياري سواء بالنسبة لمعامل او

يكون امام حالتين اال و ىما حالة التصريح بإعادة ادماج  التأديبيلدعوى التسريح 
العامل المسرح في منصبو , او حالة رفض إعادة االدماج المقدم من الطرفين او 

 1داىما .اح

 أوال: الحكم الصادر بإعادة ادماج العامل في منصب عممو 

عند تناول دعوى الغاء قرار التسريح امام القضاء وثبت ان صاحب العمل أصدره 
دون مراعاة الضوابط الموضوعية وتمسك العامل بحقو في الرجوع الى منصب عممو 

الفقرة الثانية تصدر حكم ابتدائي نيائي  4مكرر73فان المحكمة عمال بالمادة 
 مكتسبة ب:إعادة ادماج العامل واالحتفاظ بامتيازات ال

ىو االخذ  المبدأفقرة الثانية ان األصل او  4مكرر73يظير من خالل نص المادة
 بإعادة ادماج العامل قبل المرور الى التعويض المالي 

بموجب قانون اإلجراءات المدنية  عممية الصمح امام القضاء التي اجازىا المشرع ان
لقاضي السعي ورا المستخدم واإلدارية يمكن ان تشكل أىمية خاصة ،نظرا لمحاولة  ا

العامل والمستخدم امام  ليعيد ادماج العامل المسرح تعسفيا من خالل مواجية كل من
ىيئة رسمية ميمتيا تحقيق العدالة  بين المتقاضي نوقد تقضي ىذه المحاولة الى قبول 
ال صاحب العمل طمب العامل في الرجوع الى وظيفتو ولكن تبقى الطبعة  اختيارية  

                                                           
 

لمنشر و التوزيع , الجزائر ,  ونيةالخمدعجة الجيالني , الوجيز في قانون العمل و الحماية االجتماعية ,دار -1
 .203,204, ص 2005
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االدماج وتصمب موقف أصحاب العمل في ىذا المجال لعميم السبق بقمة  ةعاد
 ميمتو إلنجاحالتعويضات المحكوم بيا في ىذا الشأن شكل عراقيل امام القاضي 

كما ان الصمح القضائي لو أىمية في تعزيز الحماية الوظيفية لمعامل ن رغم قمة 
الحاالت التي ينجح فييا عمى اعتبار انو يتم في الوقت الذي يصبح فيو عالقة العمل 

إعادة بعثيا من جديد وبالتالي المحافظة القانون  القاضي بحكم ال يستطيعمنتيية 
كن تغييب قيمة واىمية الصمح الذي يجريو القاضي عمى استمرارىا لكن رغم ذلك ال يم

في ىذا المجال رغم ان الشرع لم يحل اليو صراحة عمى اعتبار ان ىدفو األول ىو 
حماية العامل الطرف الضعيف في ىذه العالقة وبدرجة اقل حماية الحرية التعاقدية 

 1.لمطرفين 

يع الجزائري وقد اخذ من ان مصطمح الحقوق او االمتيازات المكتسبة جديد في التشر 
التشريع  الفرنسي ومن ثم يتعين الرجوع الى كل من قانون العمل واالجتياد الفرنسيين 

بانيا لموقوف عند تعريف واضح من حيث يعرف االجتياد الفرنسي الحقوق المكتسبة 
ا متيازات الفردية والجماعية الناتجة عن القانون والتنظيم وعقد العمل وبانيجممة من اال
المطالبة بيا  ال يمكنوليست محتممة ،أي ضرورة التمتع الفعمي بيا وبانو  حقوق حالة

اال بعد قطع عالقة العمل ، كما انو يمكن المتيازات المكتسبة ان تكون فردية او 
 عن اتفاقيات جماعية  وىي واردة عمى سبيل المثال كتمك الناجمة عن ناجمةجماعية 

،مختمف العطل والعالوات ،استعمال سيارة المصمحة ،السكن  ألمومةحالة المرض 
 2.الوظيفي

                                                           
 

بشير ىادفي , التعويض عن التسريح من العمل بسبب تغير الوضعية القانونية لمؤسسة المستخدمة و دوره في -1
جير الضرر , الممتقى الوطني الثاني حول الظروف االقتصادية لممؤسسة و اثارىا عمى عالقات العمل في 

 .132-131ص  2010جامعة جيجل و التشريع الجزائري , 
-90من القانون  04مكرر  73ديب عبد السالم ,الحمول القضائية لممشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة - 2
 25,ص 2001المجمة القضائية لممحكمة العميا ,العدد الثاني ,دار القصبة ,11
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وعن االشكال المطروح بخصوص مدى ارتباط األجور بالحقوق المكتسبة عمما بان 
من القانون  80المادة  ألحكاماالجر يعتبر حقا لمعامل مقابل لمعمل المؤدى وفقا 
يباشر فييا أي عمال طبقا لممادة مقابل ذلك ال يمكن افادة العامل باجر عن فترة لم 

من نفس القانون المذكور أعاله يمكن القول ان محكمة النقض الفرنسية قد  53
عمى اعتبار ان الحق المكتسب يتعمق بحق قائم ذي طابع  1987منذ  استقرت

عالوة العطمة( عكس االمتيازات  العالقة بوقوع واقعة معينة –مستمر او دوري )االجر 
تنفيذ التزاماتو التعاقدية ومن ثم  ال ، كما ان العامل غير مسؤول عن عدمكالتقاعد مث

 .متيازات المكتسبة فان االجر يدخل ضمن اال

اخذ قضاء المحكمة العميا بنفس موقف القضاء الفرنسي حيث جاء في قرارىا -
القانون يسمح لمقاضي بالتصريح  :"...حيث انو اذا كان18/01/2000الصادر في 

قرار التسريح عند مخالفة القواعد اإلجرائية اإللزامية فانو نص كذلك عمى ان بإلغاء 
ىو ادماج العامل في منصب عممو في  91/29من قانون  73جزاء مخالفة المادة 
مع احتفاظو باالمتيازات المكتسبة حيث انو ما يمنح لمعامل في  حالة المطالبة بذلك

االدماج بسبب الطابع التعسفي لمتسريح ليس الحالة بالذات أي عند الحكم بإعادة  ىذه
ىو كذلك تعويضا وانما األجور المتعمقة بالفترة التي لم يعمل فييا بسبب المستخدم 

 1مستحقات االجر واالمتيازات العينية التي يكون قد استفاد منيا ..." 

جميع  وبالنتيجة وفي جميع الحاالت فان إعادة االدماج الفعمي لمعامل يمنحو الحق في
المرتبات المطابقة لمفترة التي لم يعمل فييا بسبب المستخدم وكذا في ممحقاتيا 

 2.كاالمتيازات العبية التي سبق لو االستفادة منيا 

                                                           
 

المجمة القضائية المنشور ب 18/01/2000في الصادر  182539قرار رقمالمحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية  - 1
 41ص,02,العدد 2001,لسنة 

, الجزائر ,  02, المجمة القضائية, العدد 18/01/2000الصادر في  182539اسعد زىية, التعميق عمى قرار -2
 .49ص 2001



55 
 

المسرح بطريقة تعسفية في  احقي العاملاكتفاء الحكم القضائي بعد تقرير  ال يمكن
العبارة فقط دون  دون إعطاء تفصيل  منطوقو ىذهبتضمين  بحقوقو المكتسبةاالحتفاظ 

قد ينجم  ودون خاصة تقييميا نقدا وذلك نظرا لما ىذه االمتيازاتعن دقيق وواضح 
غفال من صعوبة حقيقة واكيدة في تنفيذ ىذا الحكم طالما انو في ىذه اال ىذه عن

عمما يستفيد منيا العامل فعميا  عدد ونوع االمتيازات التي كان ما ىوالحالة ال يعرف 
وماىي قيمتيا  ألخرعامل  من باألحرىاو  ألخرىكما سبق القول انيا تختمف من فئة 

النقدية واالثر المباشر لذلك ىو اطالة امد اجراءات التقاضي عمى اعتبار  انو يتعين 
طريق  عمى العامل المستفيد الرجوع في ىذه الحالة امام نفس الجية القضائية عن

 دعوة تفسيرية.

ى، حتى وان كانت االمتيازات المكتسبة في الحقيقة حقوق منصوص من جية أخر 
عمييا قانونا وحتى وان كان العامل يستفيد منيا بموجب عالقة العمل التي كانت قائمة 
قبل ان يضع ليا حدا صاحب العمل بطريقة تعسفية اال ان القضاء طبقا لمبدا عدم 

ان يبادروا خالل سريان دعوى الحمول محل األطراف في طمباتيم يتعين عمى ىؤالء 
المتضمنة احقيتيم في االستفادة من الحقوق المكتسبة  الرجوع الى تقديم طمباتيم

نوعا ونقدا واثبات االستفادة بيا  مع تفصيميا بموجب عالقة العمل القائمة بين الطرفين
 1قبل التسريح.

المتقاضي لمتعبير فالقاضي مقيد بمحتوى الطمب وال يسوغ لو ان يحل محل العامل 
 2يجوز لو ان يمنحو اكثر مما طمب. ،كما ال عن طمبو

 منصب عممو: ثانيا : الحكم الصادر بعد ابداء الرغبة بعدم ادماج العامل في

                                                           
 

 .63-62بن صاري ياسين : المرجع السابق , ص  - 1

في ضوء الفقو و القضاء , المجمة الجزائرية لمعموم القانونية و  التأديبيمصطفى قويدري , العزل او الفصل -2
 .55,ص 2004االقتصادية والسياسية, العدد الثاني , الجزائر ,
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عمى ابداء الرفض بإعادة ادماج  االثار المترتبة 2الفقرة 4مكرر 73المادة  نظمتلقد 
سواء كان صاحب  احد الطرفينالعامل في منصب عممو بالنص عمى انو اذا رفض 
ان تصدر حكما ابتدائيا  الحالة العمل او العامل فانو يتعين عمى المحكمة في ىذه

 ونيائيا بالزام صاحب العمل ب:

 اشير من6عن االجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة  ال يقلدفع تعويض مالي -1
 :العمل 

ويقتضي  90/11من القانون  4مكرر73طبقا لممادة :التقدير القانوني لمتعويض-أ
كامال ومطابقا لمضرر حيث يعيد  العام لمتعويض المستحق لممتضرر ان يكون المبدأ

وضعية التضرر وعمى نفقة المتسبب في الضرر الى ذات الوضع الذي يصبح فيو 
لوال وقوع الضرر، اال ان خصوصية عالقات العمل استدعت ان يأخذ المشرع 

عويض العادل الذي يراعي الى حد معقول المصمحة االقتصادية وبيذا الصدد بالت
العام الذي  المبدأينبغي التأكيد عمى ان منح التعويض المالي يعتبر استثناء عمى 

ليذا  فاألولوية ض العيني المكرس بإعادة االدماج في حالة المطالبة بو،يتمثل بالتعوي
فقد وضع المشرع حد ادنى   2الفقرة 4كررم73حيث من خالل نص المادة  1األخير

اشير من االجر الذي يتقاضاه  06لمتعويض عن التسريح التعسفي ال يقل عن مدة 
 العامل محل التسريح.

سمطة القاضي في إعادة تقدير التعويض : لقد حاول المشرع الجزائري تحقيق -ب
لو يرتكب خط جسيما  العدالة في التعويض و تامين المعادلة االقتصادية لمعامل الذي

, و ذلك من خالل عدم المجوء الى وضع حد اقصى ليذا النوع من التعويض و منثم 
من مقدار التعويض عن الحد األدنى  اطمق السمطة التقديرية لقاضي الموضوع  لمزيادة

                                                           
 

1
في ضوء الفقو و القضاء , المجمة  الجزائرية لمعموم القانونية و  التأديبيمصطفى قويدري , العزل او الفصل  - 

 .54.ص 2004ني , الجزائر ,االقتصادية و السياسية , العدد الثا
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المقرر قنونا  حسب طبيعة الضرر و األحوال او الظروف التي يتحقق معيا وقوعو 
 .1دائما

 تعويض عن االضرار المحتممة :دفع ال-2

عبارة االضرار المحتممة لكن دون  73/4يبدو ان المشرع الجزائري ادرج ضمن المادة 
تقديم أي مفيوم واضح وصريح ليا , بالرجوع الى القواعد العامة في المسؤولية فان 
الحق في التعويض ال يقوم ال بقيام عناصرىا اال و ىي الخطأ , الضرر و العالقة 

سببية بينيما و طالما ان التعويض المدني ال ينصب  سوى عمى الضرر الحال فان ال
ينصرف الى  4/ 73مفيوم الضرر المحتمل الذي يقصده المشرع من وراء المادة 

مفيوم تفويت الفرصة بحيث ان ىذه األخيرة و ان كانت امرا محتمال فان تفويتيا 
الالحق بالعامل المسرح نتيجة فقدانو  يعتبر  امرا محققا و من ثم يتعين  جبر الضرر

لمنصب عممو  مع كل ما ينجم عن ذلك من اضرار مادية و معنوية كالصعوبات 
التي تعترضو في إيجاد منصب عمل اخر , مدة بقاءه في البطالة ...الخ و يتعين 
عمى العامل في جميع الحاالت اثبات ىذا الضرر وفقا لمقواعد العامة في االثبات 

من القانون المدني ( و ما فاتو من  182انو يشمل ما لحقو من خسارة )المادة طالما  
كسب عمال بالقواعد العامة في االثبات , مع اإلشارة بان ىذا التعويض يخضع لتقدير 
قاضي الموضوع و ال رقابة عميو من قبل المحكمة العميا طالما انو من وسائل الواقع 

 .2و ليس بمسالة قانون

 ني : اثار التسريح المخالف لإلجراءات : الفرع الثا

ما و المتمم عمى  لالمعد 11-90من القانون   73/4نص الفقرة األولى مكن المادة ت
 :  يمي

                                                           
 

 في المجمة  رو نشالم 14/04/1998في  الصادر 160726قرار رقمالمحكمة العميا , الغرفة االجتماعية ,-2
 .190ص 1999,الجزائر ,55, العدد  ئيةالقضا

2
 .13بن صاري ياسين , المرجع السابق , ص-
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او االتفاقية الممزمة تمغي المحكمة  القانونيةالفة إلجراءات خم "اذا وقع تسريح العامل
المختصة ابتدائيا و نيائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام اإلجراءات و تمزم صاحب 

المستخدم  لمعمول بو , و تمنح العامل تعويضا ماليا عمة نفقة باإلجراءالعمل بالقيام 
العامل  و اذا حدث تسريح ال يقل عن االجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عممو

 أعاله فانو يعتبر تعسفيا "  73المادة  ألحكامخرقا 

حيث بتحميل نص المادة السابقة الذكر أعاله يظير بان مخالفة صاحب العمل -
 , يترتب عميو ثالث اثار و ىي :  التأديبيةلإلجراءات 

 *الغاء قرار التسريح .

 *الزام صاحب العمل بتصحيح إجراءات التسريح .

 عمل بدفع تعويض مالي لمعامل المسرح *الزام صاحب ال

 أوال : الغاء قرار التسريح : 

جاء بعبارات اكثر ما يمكن القول عنيا انيا  اذا كان النص القانوني المذكور أعاله قد
غامضة و ال تفيد بوضوح و خاصة بما ال يدع أي مجال لمشك إرادة المشرع فان 

ىذا النص ىو االتي ىل الغاء  السؤال المنطقي و البسيط الذي اسفر عنو غموض
 العامل معناه إعادة ادماج ىذا األخير في منصب عممو ؟  قرار تسريح

النص القانوني فانو ال يفيد اطالقا بصفة صريحة وواضحة ة  عمى حرفي اذا اقتصرنا
اج ر معناه بالضرورة إعادة اداإلجرائية ان الغاء قرار التسريح الصادر مخالفة لمقواعد 

منصب عممو و ذلك ما ذىب اليو العديد من المتيمين بمجال قانون العمل  العامل في
و سندىم فيذلك ان المشرع لو كان يقصد فعال من وراء الغاء قرار التسريح رجوع 

يع السابق ر العامل الى منصب عممو لنص عل ذلك صراحة كما فعل بموجب التش
 نو من , كما ا 27/02/1982الصادر في :  82/06بموجب القانون 
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غير المتخالف عميو ان النص القانوني المذكور أعاله مستميم من التشريع الفرنسي 
 فان المشرع الفرنسي  يرتب ثالثة L-122-14-4لكن بالرجوع الى نص المادة 

االجراء  وىي تصحيح التأديبيةعقوبات عمى مخالفة صاحب العل اإلجراءات 
منح البطالة الى الييئات المختصة , و ال  تسديد اخيراالمخالف ,  دفع تعويض  , و 

 اعادة ادماج االلغاء قرار التسريح و من ثم تحمل أيا من اثاره السيما وجود اطالق
المسرح في منصب عممو , بل و اكثر  من ذلك  االخذ بيذا الراي يؤدي الى  العامل
ر تعسفيا يعتب لمشروط الموضوعية التسريح مخالفة تم غير منطقية بحيث  اذا نتيجة

 عممو طبقا لمفقرة عمى إعادة العامل الى منصب ومن ال يمكن اجبار صاحب العمل
 التأديبيةاالجرائية  , مقابل ذلك اذا كان التسريح مخالف لمقواعد73/4من المادة الثانية
كانت طبيعتيا فانيال  يمكن فحسب بل يجب الحكم بإعادة ادراج العامل في  ميما

, استقرار قضاء المحكمة العميا  1ح بإلغاء قرار التسريحمنصب عممو بعد التصري
العامل الى منصب عممو يعتبر بمثابة اثر من اثار الغاء قرار إعادة ذىب اال ان 

اماميا النزاع تمغي  تنص عمى ان المحكمة المطروح 73/4التسريح طالما ان المادة
عمييا قبل تاريخ التسريح قرار التسريح ومن ثم يرجع األطراف الى الحالة التي كانوا 

الى منصب  وبالنتيجة اعتبار عقد العمل كانو لم ينقطع عمى االطالق , رجوع العامل
عممو و تمقي العامل تعويض كما لو استمر في عممو , كل ذلك في اصالح 

 العمل الخروقات المقترفة من طرف رب 

الى  18/01/2000ذىب استقرار قضاء المحكمة العميا بموجب القرار الصادر في 
 اثر من اثار الغاء قرار التسريح طالما العامل الى منصب عممو يعتبر بمثابةإعادة 

تنص عمى ان تمغي المحكمة المطروح اماميا النزاع قرار  4مكرر  73ان المادة 

                                                           
 

-338لعمل الفردية .ديوان المطبوعات جامعية.الجزائر.صا عالقة ,الجزائريجالل قريشي .شرح قانون العمل  -1
339 
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التسريح ومن ثم يرجع األطراف الى الحالة  التي كانوا عمييا قبل صدور ىذا القرار , 
 ر عقد العمل كانو لم ينقطع عمى االطالق .و بالنتيجة اعتبا

و الرجوع االجباري لمنصب العمل ىدفو رغبة المشرع في ردع صاحب العمل 
صالح الخروقات المقترفة من قبل ىذا الخير في اقرب  االحتمال وقوع  اآلجالوا 

اسعد عمى  عمقت السيدة زىية وقد .1قضائية  صومةخاالتفاق بين االطراف لتفادي 
القرار بكونو ابرز مكانة القانون االجرائي في عالقتو بالقانون الموضوعي بتكريس ىذا 

 مبدا "البطالن إعادة االدماج" كمما كان التسريح معينا بالبطالن المطمق او عندما يتم
وان العمل  91/29كما  ىي معدلة بالقانون  90/11القانون  من 73مخالفة  المادة 

كمما وقع ىنالك خرق لقواعد الشكل الجوىرية او  ماج" يتمالبطالن إعادة االد "بمبدأ
 .قواعد الموضوعية

 ثانيا: الزام صاحب العمل بتصحيح إجراءات التسريح :

انو اذا تبين ان التسريح جاء  90/11من القانون 73تنص الفقرة االولى من المادة 
 المعمول بو  باإلجراءاالتفاقية يمزم المستخدم القيام  او القانونية لإلجراءاتمخالفة 

 2 .مما الشك فيو ىو ان عبارة االجراء المعمول بو

وردت عميو في النص تحمل في طياتيا الكثير من الغموض وتفتح المجال واسعا امام 
لصاحب  التي يمكن ان يعطي التأديبيةءات جميع االفتراضات فما ىي ىذه اإلجرا

مر يتعمق بتمك اإلجراءات التي تصحيحيا ؟ وماىي طبيعتيا ؟ ىل اال العمل فرصة
التي او تمك  التأديبيةترك المشرع تنظيميا لمنظام الداخمي في مجال ممارسة سمطتو 

جماعيا والواردة ضمن االتفاقيات الجماعية باستثناء تمك  بشأنياتم التفاوض 
التي تعتبر ...ال   90/11من القانون  73/2الواردة ضمن المادة  التأديبيةاإلجراءات 

                                                           
 

 11-90من القانون  4مكرر73ديب عبد السالم ,الحمول القضائية لممشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة - 1
 25,المرجع السابق ,ص 02المعدل والمتمم ,المجمة القضائية لممحكمة العميا ,العدد

 المعدل و المتمم المتعمق بعالقات العمل 11-90من قانون  73 انظر المادة- 2
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 بإجراءاتيوجد ما يمنع المستخدم وفقا لنص ىذه المادة من توقيع جزاء جديد 
صحيحة في حالة صدور حكم بإلغاء قرار التسريح من طرف المحكمة لعدم احترام 

ورغبة  الخطأاإلجراءات مع احترام القيد المتعمق باحترام المدة القانونية بين وقوع 
 صدور قرار التسريح أي مدة التقادم 

تصحيحيا او  ال يمكناءات سياسية تتعمق بحقوق الدفاع فيي من النظام  العام إجر 
ان يمكن لممحكمة  ثمة تداركيا في حين ان األولى يمكن القول بانيا غير أساسية ومن

 .تمزم صاحب العمل بتصحيحيا 

اتجاه قضاء المحكمة العميا يذىب الى امر اخر تماما بحيث انو ينقل اإلجراءات 
الى  التأديبيالفقرة األولى من نظام التسريح  73/4عمييا ضمن المادة المنصوص 
تقميص عدد العمال او اإلحالة عمى التقاعد و السند في ذلك  كإجراءاتأنظمة أخرى 
 ىو كاالتي :

المشرع الجزائري خالفا عمى المشرع الفرنسي لم يذكر صراحة بان االمر يتعمق -
مكتفيا بعموميات من خالل اإلشارة الى خرق اإلجراءات القانونية او  تأديبية بإجراءات

 االتفاقية اإللزامية 

الن البطالن الذي  تأديبيةالتصحيح الذي يقصده المشرع يخص اإلجراءات الغير  -
من النظام العام طالما انو يمس بحقوق الدفاع وال  يعتبر التأديبيةيشوب اإلجراءات 

طريق اعمال إجرائية ومن  و من طرف صاحب العمل  عنيمكن تداركو او تصحيح
 .1ثم يتعين عمى القاضي اثارتو بصفة تمقائية

من قانون اإلجراءات المدنية  62ان االجتياد القضائي يتماشى ومقتضيات المادة 
واإلدارية التي تنص "يجوز لمقاضي ان يمنح اجال لمخصوم لتصحيح االجراء 

قاء أي ضرر قائم بعد تصحيح ،يسري اثر التصحيح المنسوب بالبطالن بشرط عدم ب
                                                           

 
 .46سعيد طرابيت , مرجع سابق , ص -1
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من تاريخ االجراء المنسوب بالبطالن " وبمفيوم المخالفة فان البطالن الذي لو صمة 
بالنظام العام ال يكون قابال لمتصحيح او التدارك والقواعد اإلجرائية والموضوعية 

وىوما  1نظام العامالمتعمقة بقانون العمل والضمان االجتماعي ىي في الغالب من ال
قرارات ليا فمن غير المعقول ان يمزم المستخدم باحترام  أكدتو المحكمة العميا في عدة
 االجراء الذي لم يقم باحترامو .

ىذا االجتياد الغموض الذي كان يكشف النص سابقا , اذا ال يمكن تصحيح  لوقد ازا
بالنظر الى ارتباط ىذه اإلجراءات بموضوعيا او بالخطأ الجسيم  التأديبيةاإلجراءات 
من العامل , فال يعقل ان يعاد محاكمة العامل عن فعل مضى عميو التقادم  المرتكب
 2اغفال ىذا االجراء بعد  التأديبيممثول امام مجمس ل واستدعائاو إعادة 

التصحيح الذي يقصده المشرع يص  العميا فان و عميو وفقا الجتياد المحكمة
و المتعمقة  التأديبياو اإلجراءات المتخذة في التشريع غير  التأديبيةاإلجراءات غير 

ىذه اإلجراءات  عمى التقاعد , ذلك ان بطالناإلحالة بمسائل مثل تقميص العمال او 
يمكن نسبي ال يحكم بو القاضي اال في حالة اثارتو من طرف من تضرر منو , 

حب العمل تصحيح و تدارك ىذا االجراء .فان خمف مثال االجراء المتعمق بغرض لصا
المستخدم عمى  بإحالة, لكن يجوز تصحيح ىذه العممية  لألبطالعممية التقميص قابمة 

بخالف العزل او لتسريح  4مكرر 73المادة  بأحكامالمطموب عمال  باإلجراءالقيام 
 فال يسوغ تدارك الخطأ. التأديبي

 ا : الزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي لمعامل ثالث

                                                           
 

 11-90مكرر من القانون  73ديب عبد السالم , الحمول القضائية لممشاكل المترتبة عن تطبيق المادة - 1
 24,المرجع السابق ,ص

مة و دوره في الوضعية القانونية لممؤسسة المستخدبشير ىادفي , تعويض التسريح من العمل بسبب تغيير  - 2
 .127الضرر .مرجع سابق , ص جبر



63 
 

ىو الزام  90/11من القانون  73/1من االثار التي ترتبيا الفقرة األولى من المادة 
القواعد اإلجرائية ان يدفع رب العمل الذي يكون قد اصدر قرار بالتسريح مخالفا 

لمعامل المعني تعويضا ماليا ال يقل عن االجر الذي كان سيتقاضاه لو استمر في 
 العمل 

ويظير بان المشرع قد استعمل مصطمح التعويض وليس االجر الجتناب التناقض من 
حيث تنص  24/04/1990المؤرخ في  90/11من القانون  80و53نص المادتين 
ان  ال يمكنوالثانية بانو  يال يؤدلمعامل قبض اجرة عمل  يحقال األولى بانو 

 يتقاضى العامل اجرة فترة لم يعمل فييا ميما تكن وضعيتو في الترتيب السممي 

وعن الفترة التي يستفيد فييا العامل من التعويض ىل تمك الممتدة من قرار التسريح 
م فان المحكمة العميا قد الى غاية صدور الحكم القضائي او الى غاية تنفيذ الحك

اعتبرت ان الفترة الممتدة بين قرار التسريح والحكم القضائي ىي وحدىا التي تشمميا 
 1.التعويضات المالية
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ىاتو الرابطة العقدية بين  نياءإلكما لمعالقة العمل الفردية حاالت ارادية      
المستخدم و العامل حيث وضع ليا المشرع الجزائري ضوابط وقواعد وكفل حماية 

تدخل  الالإراديةلمطرفين العالقة القانونية ىاتو ,الى جانب ىذه كذلك توجد حاالت 
انياء عالقة العمل الفردية حيث وضع ليا المشرع اجراءات  حاالت إنياءضمن 

قانونية لتنظيم ىاتو الحاالت التي تيدف نصوصو القانونية و القواعد المنظمة ليذه 
 االجراءات الى حماية الطرف الضعيف في العالقة 

اما بتسريح   -المبحث االول–تنتيي  ىذه العالقة القانونية اما بقوة القانون      
االلغاء القانوني في حالة تنافي شرط من شروط  البطالن أواقتصادية  او  سبابأل

 -المبحث الثاني –التنفيذ صحة العقد ...الخ ,كذلك تنتيي عالقة العمل باستحالة 
نشاط القانوني لمييئة المستخدمة ,او حالة الجز وحالة الوفاة  بإنياءويكون ذلك اما 

 ,مع كفالة المشرع الجزائري قانونية لمطرف الضعيف في عالقة العمل.
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 ن: المبحث األول: إنياء بقوة القانو

تنتيي عبلقة العمل بقوة القانون في حالة وجود وضع قانون اقتصادي غير مجدي في 
غير  مواصمة العمل ما يسمى بالتسريح ألسباب اقتصادية , او لقيام عبلقة العمل عمى أسس

سممية او ممغاة قانونيا , وكذا إذا وقعت أو طرأت عمى عبلقة العمل واقعة مادية ينفس العقد 
الستحالة التنفيذ كحالة انقضاء أجل العقد في عقد العمل المحدد المدة و ىذا ما سنبينو في 

 المطالب التالية:

 المطمب األول :التسريح ألسباب اقتصادية :

لوجي والييكمي لممؤسسات و األزمات االقتصادية والمالية عمى عالم لقد انعكس التطور التكنو 
الشغل بصفة عامة و عمى العمال بصفة خاصة ظ, حيث أصبح لتسريح يتجاوز المفيوم 

الذي يشرع فيو صاحب  اقتصاديةالتقميدي ليتخذ مفيوما أوسع وأعم و ىو التسريح ألسباب 
مؤسستو  و كل ىذا أدى بالمشرع إلى التدخل العمل سبب الصعوبات االقتصادية التي تواجو 

لتنظيم ىذا التسريح ووضع نظام التكفل بالعمال المعنيين بالتسريح و العاممين بالمؤسسات 
التي تمن إعادة ىيكمتيا بسبب الخوصصة فصدرت مجموعة من المراسيم التشريعية كان 

ب ىذا التسريح اليدف وضع آليات التخفيف من الضغط االجتماعي و االقتصادي بسب
 تتمثل ىذه اآلليات في :  اقتصاديةألسباب 

و المتضمن الحفاظ عمى الشغل و  26/05/1994الصادر في 94/09المرسوم التشريعي -
 حماية األجزاء الذين يفقدون عمميم بصفة ال ارادية.

ثم التأمين عمى البطالة  94/10تأسيس نظام التقاعد المسبق بمقتضى المرسوم التشريعي -
 . 94/11بموجب المرسوم  التشريعي 

تتمحور دراساتنا ىاتو في تحديد مفيوم األسباب االقتصادية )الفرع األول ( و ثم تبيان -
معمال المسرحين )الفرع )الفرع الثاني ( ثم الضمانات المقررة ل اقتصاديةشروط التسريح لسباب 

 الثالث (
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 : الفرع األول: مفيوم التسريح ألسباب اقتصادية

إن نظام التسريح ألسباب اقتصادية وكذا اإلحاطة بيذا الموضوع تتطمب تحديد تعريف -
بالتسريح ألسباب اقتصادية في حد ذاتو و كذا تحديد أنواع و حاالت األسباب االقتصادية 

 التي تبرر ىذا النوع من التسريح :

 أوال : التعريف بالتسريح ألسباب اقتصادية : 

 اكتفىري عمى تعريف ىذا النوع من التسريح ألسباب اقتصادية بل لم ينص المشرع الجزائ-
بالنص عمى الحالة التي يمكن لرب العمل المجوء إلى تقميص إذا ما دعت لذلك أسباب 

, و يرجع ذلك لحداثة ىذا االجراء الذي لم يتجسد عمميا إال بعد صدور  اقتصاديةومبررات 
منو بانو" يجوز لممستخدم  66نص في المادة  المتعمق بعبلقات العمل حيث 90/11القانون 

 .1تقميص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك بأسباب اقتصادية..."

يتضح من ىذا النص ان المشرع الجزائري لم يول أىمية لؤلسباب االقتصادية المبررة لعممية 
نياء و التقميص من عدد المستخدمين و التسريح الناجم عنو بل اكتفى بتكريس مبدأ تبرير اال

و بصفة  90/11اشتراط توفر ىذه األسباب لتحقيق ذلك.كذلك جاءت أحكام القانون رقم 
منو , خالية  من أي تعريف ليذه األسباب أو تحديد لعناصرىا ,  71الى  69خاصة 

فقط عمى النتيجة المتمثمة في تقميص من عدد العمال متى بررت ذلك  انصبفاىتماميا قد 
بذلك المجال مفتوحا لبلتفاقيات الجماعية المينية و لمسمطة التقديرية ىذه األسباب , تاركا 

 لممستخدم , و االتفاقيات الجماعية التي لم تضف الى الحقيقة أي جديد شأنيا.

سجل الوضع ذاتو بالنسبة لممراسيم التشريعية البلحقة ليذا القانون فمقد جاء المرسوم التشريعي 
اليادف لمحفاظ عمى الشغل و حماية االجراء الذين يفقدون عمميم ألسباب خارجة  94/09رقم 

تحديد لعناصرىا , فاىتماميا قد عن ارادتيم خاليا من أي تعريف او تحديد ليذه األسباب أو 
نصب فقط عمى النتيجة المتمثمة في التقميص من عدد العمال متى بررت ذلك ىذه األسباب , ا

تاركا بذلك المجال مفتوح لبلتفاقيات الجماعية المينية ولمسمطة التقديرية لممستخدم و 
 االتفاقيات الجماعية التي لم تضف في الحقيقة أي ل جديد شأنيا.

                                                           
 المعدل و المتمم المتعلق بعالقات العمل الفردٌة.  11-99من قانون  66انظر المادة - 1
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لتشريعية البلحقة ليذا القانون فمقد جاء المرسوم التشريعي سجل الوضع ذاتو بالنسبة لممراسيم ا
اليادف لمحفاظ عمى الشغل و حماية االجراء الذين يفقدون عمميم ألسباب خارجة  94/09رقم 

عن ارادتيم خاليا من أي تعريف أو تحديد ليذه األسباب التي تبرر إخضاع ىذا النوع من 
سيطة إلى كون السبب االقتصادي سبب خارجي عن , باستثناء االشارة الب ألحكامواالنياء 

 ".البلإراديقدان فارادة المستخدم وىو ما يستفاد من عبارة "ال

االقتصادي  لئلنياءيتجمى مما سبق بان المشرع الجزائري قد اغفل عن تحديد األسباب المبررة 
نياء , ان كان رغم أىميتيا خاصة في تحديد نطاق  تطبيق االحكام الخاصة بيذا النوع من اال

ال يثير مفيوم التسريح صعوبة كبيرة باعتباره مفيد انياء عقد العمل المبرم لمدة غير محددة 
المستخدم المنفردة , فان صعوبة تبقى قائمة عمى مستوى تحديد مفيوم األسباب  بإرادة

ورتيا مسألة حتمية لخط فإنيااالقتصادي , و رغم ىذه الصعوبة  إلنياءاالقتصادية المبررة  
 .1الناجمة بصفة خاصة عن الطابع الجماعي ليذا االنياء و لمساسيا باستقرار الشغل

يفتح ىذا الموقف السمبي المشرع الجزائري في تحديد األسباب االقتصادية المجال لتأويبلت 
عديدة , ففي غياب تعريف االنياء االقتصادي و األسباب المبررة لييمكن لممستخدم االدعاء 

أليو سبب اقتصادي ذو طابع ىيكمي أو عرضي أو بان التحول  استندب الذي بان السب
التكنولوجي الذي أحدثو يصمح كسبب لمتقميص  أو التحويل في الوظائف أو االجراء تعديبلت 

 جوىرية في عقد العمل إعمال لسمطتو لتنظيمية.

بنفي المفيوم الواسع إن المشرع الجزائري اذا لم ييتم بتعريف ىذه األسباب , و ىو ما يسمح 
ليا , و بالنتيجة توسيع سمطة المستخدم في المجوء الى إعادة ضبط مستويات الشغل و 

يسمح  90/11من قانون  69المادة  ألحكاماالنياء االقتصادي , اال ان التحميل الدقيق 
بتحديد عنصرين ىامين من عناصر السبب االقتصادي , سيتم توضيحيما بالوقوف عند 

 الفرنسية البارزة في تحديد ىذه األسباب و ىما :  التجربة

                                                           
فتحي وردية , ضوابط انياء عقد العمل ألسباب اقتصادية في القانون الجزائري , اطروحة  دكتوراه , تخصص القانون ,  - 1

  .68-67جامعة مولود معمري , بتيزي وزو , ص 
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انتفاء السبب الشخصي لمتسريح او االنياء : يرتبط االنياء االقتصادي بالطابع -1
الموضوعي المتصل بالمؤسسة و ال يمكن ان يكون متصبل بشخص العامل و ىو ما 

اقتصادية  ألسباب يستخمص من تأكيد المرع الجزائري عمى ان التسريح او االنياء الجماعي
يتم في شكل تسريحات فردية متزامنة , نميز بذلك بين طبيعة التسريح و سبب التسريح من 

 ألسباباقتصادية و ليس  ألسبابخبلل اشتراط التعدد و التزامن العتبار التسريح الجماعي 
 )مرتبط عامل(. 1شخصية

معبرة عن السبب االقتصادي إلغاء المنصب: يعد الغاء المنصب من العناصر األساسية ال -2
, و لقد عبر عنو المشرع الجزائري من خبلل منع المجوء الى توظيفات جديدة في مناصب 

 العمل المعنية بالتقميص مما يستخمص معو وجوب الغائيا.

لقد تعددت آراء الفقياء من شانيا ان تساىم في سد الفراغ القانوني الناجم عن عدم تحديد 
فقد عرفيا الدكتور  11-90اقتصادية في احكام القانون رقم  ألسبابوني عناصر الوجود القان

أحمية سميمان من خبلل تعريفو لمتسريح الجماعي  فنصب الى انو "اجراء يتخذه صاحب 
العمل عندما يتعرض لصعوبة مالية او تجارية او تقنية تفرض عميو التخفيف او التقميل من 

 2مادي"لاالتوازن االقتصادي و  ل وحيد إلعادةعدد العمال الذين يشتغمون لديو, كح

فيتجمى السبب االقتصادي الذي يبرر التسريح الجماعي في الصعوبات المالية و التجارية و 
التقنية أي في الصعوبات االقتصادية , وىي بالفعل من اىم األسباب االقتصادية التي يمكن 
لممستخدم االستناد إلييا المجوء إلجراء التقميص من عدد المستخدمين .يبلحظ من جية أخرى 

ور ىادفي بشير يعبر منيا بتعريف لمتسريح الجماعي عمى انو "عبارة عن فصل أن الدكت
عاممين أو أكثر بسبب صعوبات او ضغوط اقتصادية يتم في شكل دفعة أ, دفعات متقاطعة , 
فتقميص عدد العمال يبني عمى السبب المشترك و ال يرتبط باألسباب الشخصية كما ىو 

و سبب انتياء مدة العقد اويتم في شكل تسريحات متعاقبة او ا التأديبيالشأن بالنسبة لمتسريح 
 .3متزامنة غير ان أسبابيا في جميع الحاالت واحدة "

                                                           
 .  159هادفً بشٌر , الحماٌة الوظٌفٌة و االقتصادٌة للعامل فً قانون العمل الجزائري , مرجع سابق , ص - 1

 366سلٌمان ,التنظٌم القانونً لعالقات العمل فً التشرٌع الجزائري ,عالقات العمل الفردٌة . المرجع السابق.ص ٌهاحم -2

 159,  ص نفس المرجعهادفً بشٌر ,  -3
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 بأموريتجمى السبب القتصادي من ىذا التعريف في الضغوطات و الصعوبات المرتبطة 
 الشخصية. باألسباباقتصادية  وال يرتبط  

حميدة , عن ىذا السبب بتعريف التسريح لمسبب عبر من جانبو كذلك الدكتور عطا اهلل أبو 
المنفردة نتيجة لمشاكل  بإرادتواالقتصادي عمى انو "اجراء قانوني يتخذه صاحب العمل 

 اقتصادية او مالية لمتقميل من عمالو محافظة عمى استمرارية نشاطو و بالتالي مشروعو"

سريح لمسبب اقتصادي إجراء أكد الدكتور عطااهلل أبو حميدة من خبلل تعريفو عمى ان الت
انفرادي يبادر باتخاذه صاحب العمل  أو المستخدم و يجد مبرره في المشاكل االقتصادية أو 
المالية و باعثو  المحافظة عمى استمرارية نشاط المؤسسة و بقائيا و بالتالي يتمثل السبب 

 1المشروع االقتصادي في تمك المشاكل االقتصادية او المالية التي تؤثر عمى سير

و من كل  ما سبق ذكره , وجب المشرع الجزائري التدخل لسد ىذا الفراغ , وىذا ليس فقط 
بحصر حاالت  أي حاالت التسريح لسبب اقتصادي , بل يوضح  معايير تساىم و تراعي 
فييا كل من المصمحة االجتماعية لمعامل و المصمحة االقتصادية لصاحب العمل , و يبلحظ 

لمشرع الجزائري في ضبط العبلقات العمل, اال ان ىذه المرونة مفرط فييا فيما مرونة موقف ا
ليا من مساس بحماية حقوق العمال المكتسبة, و قد ينجر عنيا اصدار الحماية االجتماعية 
لمعمال .فميذا البد ان تكون ىذه األسباب اقتصادية استثنائية  و ىو ما يعني ضرورة ربطيا 

 2التي استدعتيا بحيث تزول بزواليابالظروف االقتصادية 

 ثانيا : حاالت و انواع األسباب االقتصادية : 

ليس باألمر اليين تعريف السبب االقتصادي , ذلك لتعمقو بمسالة ال يمكن الحد الوقوف عمى 
حقيقتيا اال صاحبيا , أي تقرير مدى عجز المؤسسة ماليا او تجاريا او تقنيا بوصفيا من 

لممستخدم , ولتفادي ىذا المشكل حاول المشرع النص عمى حاالت لمسبب  األمور الداخمية
 االقتصادي من خبلليا حقيقة االضطرار في المجوء الى التقميص من عدمو.

                                                           

بوحمٌدة , التسرٌح لسبب اقتصادي , مفهومه , اجراءاته , و آثاره , دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر ,  عطاهللا -1

 .  93-92ص , 2999
 74المرجع السابق, صفتحً وردٌة , -2
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وبالرجوع الى الدراسات الفقيية و التشريعات التي تناولت الموضوع  نجدىا تميز بين نوعين 
االقتصادية الظرفية و النوع الثاني في األسباب  من الحاالت , النوع األول ويتمثل في األسباب

 االقتصادية الناتجة عن إعادة ىيكمة العمل في المؤسسة.

 األسباب االقتصادية الظرفية: -1

و من مجمل الظروف و الصعوبات و الضغوط الخارجة عن إرادة رب العمل و ال يشترط ان 
تجتمع في ىذه الظروف عناصر لقوة القاىرة الن الظروف االقتصادية ليست ظروفا استثنائية 
تتصف في تحقيقيا بعدم التوقع و انما ىي مجرد صعوبات كما تمت اإلشارة تعترض بسير 

 وترتبط في مصدرىا بمحيطيا االقتصادي. النشاط داخل المنشاة 

و يصعب في كثير من األحيان التمييز بدقة بين األسباب الظرفية و األسباب االقتصادية 
الناتجة عن إعادة ىيكمة العمل داخل المؤسسة حيث تتسم في تحقيقيا بالتعاقب , فالتعديبلت 

سباب اقتصادية ذات طبيعة عرضية التي تطرأ عمى التبيان الييكمي لممنشاة كثيرا ما تفرضيا أ
 , و تتمثل بعض األسباب االقتصادية  ذات الطبيعة العرضية بصفة عامة في :

 صعوبة حصول المؤسسة عمى القروض.-

 عدم تمكين  المؤسسة من فرض وجودىا في السوق التنافسية .-

 عدم تمكنيا من التموين بالمواد األولية.-

ء االجتماعية المفروضة عمييا و المتمثمة في األجور  و عدم تمكنيا  من القيام باألعبا-
 التعويضات المختمفة.

و لقد عممت الكثير من النقابات العمالية عمى ان يكون السبب االقتصادي المبرر لمتسريح 
المعدل بالممحق  1969فيفري  10الجماعي متمثبل في ىذه الصورة الضيقة اال ان اتفاق 

في فرنسا الذي انتحى منحى التوسيع في مفيوم السبب  1974نوفمبر  12المؤرخ في 
االقتصادي ليشمل الحالتين معا و لم يميز بين السبب االقتصادي الظرفي و السبب 

 .1االقتصادي الناتج عن إعادة تنظيم و ىيكمة المؤسسة
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 األسباب االقتصادية الناتجة عن إعادة ىيكمة العمل في المؤسسة: -2

التي ال ترجع في االىل الى خطأ العامل بل الى وجو العمل او  ىي مجموعة من األسباب
المستخدم إما لمواجية صعوبات اقتصادية  او فنية او مالية تعترض سير النشاط الذي يزاولو 
واما لتييئة الوسائل التي تمكنو من قدرة التكيف و ظروف المنافسة االقتصادية , و اما لزيادة 

خفض األعباء  التي تتحمميا المنشاة  كتكمفة استخدام القوى العائد  االقتصادي من خبلل 
العاممة بالمنشأة ولقد تطور مفيوم إعادة الييكمة تطورا ممحوظا اذ شمل إعادة الييكمة 

القانوني  الى تغيير جدري و كامل و تتمثل بعض ىذه 1الصناعية الكبيرة الى إعادة التنظيم 
 األسباب في :

 مؤسسة واحدة او ما يعرف بحالة االندماج .تجميع عدة مؤسسات  في -

تجييز المؤسسة بوسائل وطرق او أجيزة عمل حديثة ذات فعالية وتكنولوجية متطورة بغية -
 زيادة اإلنتاج و المردودية وتقميل التكاليف و تسييل العمل وزيادة في سرعتو .

 إعادة توزيع العمل بين الفروع و األقسام و الورشات .-

ضمن ىذه ألسباب األسباب االقتصادية التي ينجر عنيا تعديل مضمون العقد من كما يدخل  
طرف صاحب العمل تعديبل جوىريا و يقابمو رفض العامل وذلك بصرف النظر عن مضمون 
التعديل الجوىري ىذا كان يتعمق بتعديل نوعية العمل او منصب العمل او مكانو او االجر او 

 . 2ليةااالمتيازات الم

التقميص يعد من الظواىر المصاحبة  لعميات إعادة ىيكمة المنشاة سواء اتصل االمر و 
بييكميا اإلداري , او اتصل بييكميا الفني وكذلك التغيير في ىيكميا القانوني , و التعديل 
الييكمي ال يشترط ان يكون اجراء تفرضو الظروف االقتصادية بل يمكن ان يكون محض 

واعث الدافعة اليو في تحديد العناصر البلزمة لتطبيق االحكام الخاصة اختيار فبل أىمية لمب
 بإنياء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية.
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لقد حاولت السمطة السياسية الجزائرية مواجية االزمة االقتصادية و معالجة األوضاع وذلك -
, حيث في  1بإعادة ىيكمة لمؤسسات االقتصادية التابعة لمدولة من اجل بعث النشاط فييا

بداية االمر نظر الى الييكمة عمى انيا مجرد إعادة تنظيم ال تؤثر عمى حقوق مكتسبة لمعمال 
المتعمق بكيفيات تطبيق االحكام  82/302من المرسوم  26وذلك تطبيقا لنص المادة 

التشريعية الخاصة بعبلقات العمل الفردية  و ىذا ما تبين  من مختمف قرارات المحكمة  
لكن تغير االيدولوجيات و اتجاه الجزائر لخوض غمار اقتصاد السوق , غير نظرتيا  2العميا

إعادة تنظيم  بل أصبحت شكبل جديدا ليياكل جديدة  بالنسبة إلعادة الييكمة و لم تبق مجرد
 3طرحت معيا العديد من اإلشكاالت

 الفرع الثاني : شروط التسريح ألسباب اقتصادية:

مال ألسباب اقتصادية ينبغي عمى المستخدم  ان يمجأ الى وضع  قبل المبادرة تسريح الع
مجموعة من القيود و التدابير األولية التي تشمل عدة عمميات يستوجب عمى صاحب العمل 

 القيام بيا كخطوة أولى قبل االنتقال الى المرحمة  التنفيذية .

 أوال :إجراءات الولية لعممية التسريح االقتصادي: 

عمال  09عمى ان كل صاحب عمل يشغل اكثر من  94/09التشريعي  ينص المرسوم 
اجراء , تقرر المجوء الى إعادة ضبط مستويات الشغل و األجور ان تدرج ذلك في اطار 

 . 4الجانب االجتماعي

 اعداد مخطط االجتماعي :-1

يتضمن لقد ألزم المشرع الجزائري عمى المستخدم إعداد المخطط االجتماعي و مراعاتو حيث 
جممة من التدابير الوقائية من التسريح و تفادي التسريحات او التخفيض من عددىا وأخرى 
إلعادة ترتيب او تصنيف العمال الذين ال يمكن تفادي إنياء عقودىم , و بصفة خاصة 
العمال المعنيين أو  ذوي الخصائص االجتماعية أو التخصصات التي تجعل عممية إعادة 

 توظيفيم صعبة.
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ىذا المصطمح , اال انو أكد  المعدل والمتمم11-90ث و ان لم يظير أو يتضمن القانون حي
التي  07عمى بعض التدابير التي يجب عمى المستخدم االلتزام بيا و ذلك  من خبلل المادة 

تنص عمى "يجب عمى المستخدم قبل القيام بتقميص عدد المستخدمين , أن يمجأ إلى جميع 
 نيا التقميل من عدد التسريحات السيما :الوسائل التي من شأ

 تخفيض ساعات العمل .-

 العمل بالتوقيت الجزئي كما ىو محدد في القانون. -

 اإلحالة عمى التقاعد وفقا لمتشريع المعمول بو .-

دراسة إمكانيات تحويل المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن لمييئة المستخدمة تطويرىا او -
أخرى , إذا لم يرغبوا في ذلك يستفيدون من التعويض عن التسريح من تحويميم الى مؤسسات 

 اجل تقميص عدد المستخدمين"

حيث كرس المشرع الجزائري  من جانبو نظاما لمحفاظ عمى  الشغل أو توفير الحماية الدنيا 
لؤلجراء الذين يفقدون عمميم ألسباب ال ارادية , ففرض عمى كل ىيئة مستخدمة ألكثر من 

( أجراء تعديل عمى مستويات الشغل و األجور  أن تدرج ذلك في إطار جانب 09تسعة )
ما تضمنتو المادتين الخامسة و السادسة من المرسوم  االجتماعي ذي مرحمتين و وىو

حيث ىاتو المرحمتين تتضمنان جممة من التدابير الموجية لغاية  09-94التشريعي  رقم 
 : 1كاآلتي  أساسية و ىي الحفاظ عمى الشغل و ىما

و ىي تكييف  94/09من المرسوم  التشريعي  07المرحمة األولى :نصت عمييا المادة -
 النظام التعويضي و السيما العبلوات و التعويضات المرتبطة بنتائج العمل.

إعادة دراسة اشكال مرتب العمل ومستوياتو  بما فييا مرتبات اإلطارات المسيرة او تجميد -
 الترقية , و يكون اليدف من ىذين االجراءين محاولة تحسين  الوضعية المالية لممؤسسة . 

تنظيم عممية التكوين التحويمي إلجراء الضرورية إلعادة توزيع العمال , و ييدف من االجراء -
التسريح رغم أن المنصب قد حذف فالعامل ىنا يستفيد من خبلل التكوين من منصب  تفادي

 آخر , بعد  تتم عممية إعادة توزيع داخل المؤسسة نفسيا او خارجيا في اطار نشاط جديد.
                                                           

 .  128,  127فتحً وردٌة , المرجع السابق, ص - 1



74 
 

اإللغاء التدريجي لمجوء الى العمل بالساعات اإلضافية كونيا تتطمب الزيادة في االجر بنسبة -
 .  1عةاالجر العادي لمسا من 50ال تقل عن 

إحالة االجر الذين بمغوا السن القانونية عمى التقاعد و اولئك الذين يمكنيم االستفادة من -
 التقاعد المسن . 

 إدخال تقسيم العمل و العمال لمدة معينة . -

 عدم تجديد عقود العمل لمدة معينة -

 شريعي السابق الذكر و تتضمن : من المرسوم الت 9و  8المرحمة الثانية : نصت المادتين -

المعنيين باالتصال مع الفرع او القطاع النشاط  لئلجراءتنظيم المستخدم عمميات اعادة توزيع -
 .التابع لو و المصالح العمومية لمشغل و العمل و التكوين الميني 

توزيع ,  بإعادةانشاء انشطة تدعميا الدولة اذا اقتضى االمر ذلك لصالح االجراء المعنيين  -
 .لصاحب العمل القيام بياتين العمميتين او كمييما  08و يمكن حسب المادة 

فان الجانب االجتماعي يجب ان يتضمن بالضرورة  09اما التدابير التي نصت عمييا المادة 
 و ىي : 

تحديد المعايير و المقاييس التي ينبغي ان تسمح بتحديد االجراء الذين يستفيدون من تدابير -أ
 حماية المنصوص عمييا في احكام ىذا المرسوم التشريعي . ال

الموزعين حسب اماكن العمل و كيفياتيا عند  ألجراء شروط اعداد القوائم االسمية-ب
 .  2االقتضاء و يجب ان يستفيد ىؤالء االجراء

 االحالة عمى التقاعد .-

 االحالة عمى التقاعد المسبق .-

 إدعاءات التامين عمى البطالة .-
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 التوظيف التعويضي عن طريق اعادة التوزيع. -

 و لقد قام المشرع بتدابير ناىيك عن التدابير السابقة , و حيث تتمثل في منح 

تحفيزات لممستخدم من اجل الحفاظ عمى مناصب الشغل و ىي تمكينو من المطالبة 
ين او تنظيم بمساعدات مالية او طمب المساعدة من االدارة المحمية بتوظيف العمال المسرح

 ورشات عمل لصالحيم . 

 ( التشاور حول الجانب االجتماعي : 2

عمى انو "يجوز لممستخدم تقميص عدد  11-90من القانون رقم  1الفقرة  69نصت المادة 
.... و يتخذ قراره بعد تفاوض جماعي " و ىو المستخدمين اذا بررت ذلك اسباب اقتصادية 

, حيث حدد الييئات التي يتم استشارتيا و التشاور  09-94ما اكده المرسوم التشريعي رقم 
معيا حول التدابير الذي يزعم المستخدم اتخاذىا بيدف تفادي التشريعات او التقميل من عددىا 

عمى انو " يعرض المستخدم  90-94م ( من المرسوم التشريعي رق10العاشرة ) المادةفنصت 
او ممثمو محتوى يشمل مجموع التدابير المقررة في الجانب االجتماعي بمجرد المصادقة عمييا 

لعمال المؤسسة في اطار اجتماعات  التمثيميةعمى لجنة المساىمة و المنظمات النقابية 
 . 1منفصمة تعقد خصيصا ليذا الغرض ... "

االطارين التنظيميين لممشاركة  11-90من احكام القانون رقم  يستخمص من ىذه المادة  و
التمثيمية لمعمال , و يتمثل االطار االول في لجنة المشاركة و الثاني في المنظمات النقابية 

 التمثيمية . 

 لجنة المشاركة و المساىمة :  -
لقد الزم المشرع الجزائري المستخدم عرض التدابير المقررة في الجانب االجتماعي عمى  -

( من 10لجنة المساىمة بيدف استشارتيا و لتبدي راييا و ذلك وفق المادة العاشرة )
 .  09-94المرسوم التشريعي رقم 

في الييئة المستخدمة حق معترف لمعامل  2حيث اعتبر المشرع ان المشاركة العمالية -
 , كما حدد اطار بين  11-90فخصص ليا بابا و ىو الباب الخامس من قانون رقم 
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و ىما لجنة المشاركة او المساىمة و التمثيل النقابي , تنظيمين لممشاركة التمثيمية لمعمال 
 :  يأتيخدمة كما منو عمى انو " تتم مشاركة العمال في الييئة المست 91فنصت المادة 

( عامبل 20بواسطة مندوبي المستخدمين قي مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي عمى )-
 عمى االقل .

بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمين , في مستوى مقر الييئة المستخدمة -
 " .  دناهأ 93المنتخبين طبقا لممادة 

, بيدف تحقيق الحماية  المعدل والمتمم11-90لجنة المشاركة بموجب القانون رقم  إنشات
لمعمال خبلفا لمنظام السابق اي النظام االشتراكي , الذي اعتمد مبدأ المينية و االجتماعية 

المشاركة انطبلقا من اعتبارات سياسية مما خمف نوع من الغموض في الصبلحيات الحقيقية 
 ووسيمة في يد االدارة .  لممجمس اال كان يشكل جزءا من التنظيم االداري في المؤسسة

تتشكل ىذه المجنة من أعضاء ينتخبون من مجموع العمال المثبتون عن طريق االقتراع السري 
( الى ستة 01( سنوات , و تشمل ما بين  عضو واحد )03الحر و المباشر لمدة ثبلثة )

جنة ( عامل , عمى ان توزع مقاعد الم1000اعضاء حسب عدد العمال في المؤسسة االلف )
حصة العمال المؤىمين عن بين مختمف الفئات العمالية الموجودة في المؤسسة بشرط أال تقل 
 99, و ذلك وفق المادة  1الثمث من عدد المقاعد , ما عدا في حالة االتفاق عمى عكس ذلك

 .  المعدل والمتمم 211-90من القانون رقم 

طار اجتماعات دورية محددة بمرة كل تساىم لجنة المشاركة في تنظيم و تسيير المؤسسة في ا
( اشير , و يمكن  ان تجتمع استثنائيا اما بطمب من رئيسيا او اغمبية اعضائيا . و 03)

تحت رئاسة المستخدم او ممثمو القانوني في اماكن الفروع مرة عمى اجتماعات  تعقد المجنة 
 االقل في كل ثبلثة اشير وفق جدول يحدد مسبقا. 

ىذه المجنة عن الطابع االستشاري فيما يتعمق بالقرارات المزعم تنفيذىا  صبلحياتو ال تخرج 
من طرف المستخدم و المتعمقة بالتسيير االداري و التنظيمي لممؤسسات و بصفة خاصة 

االجتماعية و االقتصادية ذات الطابع االستشاري او  الصبلحياتتختص بمجموعة من 
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معمومات المتعمقة بتطور االنتاج و الخدمات و تطور عدد ال االعبلمي و تتعمق أساسا بتمقي
العمال و ىيكل الشغل و مراقبة تنفيذ االحكام القانونية المتعمقة بالشغل و الوقاية و األمن , و 

من عدد العمال و الجان االجتماعي لعممية اعادة ضبط مستويات الشغل  فيما يتعمق بالتقميص
حول جممة االجراءات التي يتضمنيا ىذا الجانب و التدابير  الرأي بإبداءو االجور , فتختص 

ىيكل الشغل )تخفيض مدة العمل و اعادة توزيع العمال و تقميص عددىم ...(  بإعادةالمتعمقة 
 في القرارات التي تتخذ في مجمس االدارة لممؤسسة المعنية .  التأثير. و ىو دور ضعيف 1الخ 

بطالة , منح المشرع الجزائري المستخدم من اتخاذ و درءا لخطر الو حفاظا عمى الشغل 
التشاور مع ممثمي  العمال باعتبارىم المعنيين  إلجراءقرارات خطيرة بصفة انفرادية و اخضعيا 

االستشاري و ابعد من  رأييااالوائل بيذه المسالة , فالزمو باستشارة لجنة المشاركة بيدف ابداء 
كزىا القانوني اليام و ىي التنظيمات  النقابية التمثيمية ذلك ألزمو بالتفاوض مع ىيئة ليا مر 

  2التالية الشرح

 المنظمات النقابية التمثيمية : -

ول المشرع الجزائري حق التمثيل العمال لييئات نقابية متواجدة عمى مستوى المؤسسات خ
المعنوية . المينية و التي تعمل عمى الدفاع عن حقوق العمال و عن مصالحيم المادية و 

تمعب ىذه الييئات دورا اساسيا ضمن اجراءات التقميص من عدد العمال و بصفة خاصة عند 
مناقشة الجانب  حقاعادة ضبط مستويات الشغل و االجور , اذ يعود ليا دون سواىا 

(  من 10االجتماعي و التفاوض حول مضمونة و شروط تنفيذه , فنصت المادة العاشرة )
 رض المستخدم او ممثمو محتوى يشمليع عمى انو " 09-94رقم  المرسوم التشريعي

مجموع التدابير المقررة في الجانب االجتماعي بمجرد المصادقة عمييا , عمى لجنة المساىمة 
و المنظمات النقابية التمثيمية لعمال المؤسسة  في اطار اجتماعات منفصمة تعقد خصيصا 

عمى االقل من العدد الكمي  %20ية تمثيمية التي تضم الغرض " , تعتبر التنظيمات النقاب ليذا
النقابية  المنظماتلمعمال االجراء الذين تعطييم القوانين االساسية ليذه المنظمات النقابية , و 

                                                           
 , المعدل و المتمم11-99من القانون رقم  -94انظر نص المادة - 1
 .  148فتحً وردٌة , المرجع السابق , ص - 2
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عمى االقل في لجنة المشاركة اذا كانت موجودة داخل المؤسسة % 20التي ليا تمثيل 
 , 1المستخدمة 

النقابية التمثيمية لمعمال ان ىذه التنظيمات  2 14-90لرقم  من القانون 38و بحسب المادة 
 االجراء في كل مؤسسة مستخدمة بصبلحيات عديدة , 

و تتولى في اطار عممية تقميص من عدد العمال ألسباب اقتصادية , ميمة التفاوض مع 
المستخدم حول التدابير المقررة في الجانب االجتماعي و كذا شروط  تنفيذىا , و ذلك  في 
اطار اجتماعات تعقد ليذا الغرض وقوفا عند الوضعية االقتصادية لممؤسسة فالتشاور بين 

ت النقابية يأخذ شكل التفاوض الذي من المفروض ان ينتيي باتفاق حول المستخدم و المنظما
 الجانب االجتماعي و بشروط تنفيذه . 

يقوم بتمثيل العمال في حالة غياب المنظمات النقابية ذات الصفة التمثيمية ممثمون منتخبون 
انون رقم من الق 41مباشرة من طرف مجموع العمال االجراء حسب النسب المحددة في المادة 

  3السالف الذكر 90-14

 :  ثانيا : اعالم السمطة االدارية

من المرسوم  16ان التزامات الييئة المستخدمة اتجاه السمطة االدارية , و ىو ما تبرزه المادة 
المعنيين  ألجراء, حيث ال تمتزم اتجاىاىا اال بتبميغيا بالقوائم االسمية  09-94التشريعي رقم 

العمال فجاء فييا " ينبغي ان يصطحب تنفيذ تدابير التقميص من عدد بالتقميص من عدد 
 :  يأتيالعمال التي يقوم بيا المستخدم الزاميا ما 

معنيين بالتقميص في تعداد العمال و تبميغيا لمفتشية العمل  ألجراء.... وضع قوائم اسمية 
 المختصة اقميميا ..." . 

ول النظام االقتصادي لمدولة , حيث لم يعد ليا سمطة لقد تغير دور السمطة االدارية نتيجة تح
عمى القوائم  التأشيرالترخيص لمتقميص من عدد العمال او رفضو , بل انحصر دورىا في 

                                                           
تتعلق بكٌفٌات ممارسة الحق النقابً المعدل و المتمم ,  1999جوان  92المؤرخ فً  14-99القانون  من 35راجع المادة - 1

 .  1999جوان  96, صادر بتارٌخ  23ج, ز عدد 
 المرجع نفسه .  14-99من القانون  38راجع اٌضا المادة - 2
 المرجع السابق .  14-99من القانون  42انظر نص المادة - 3
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اقتصادية الى جانب تسجيل االتفاق  ألسبابالمعنيين بالتقميص و التسريح  ألجراءاالسمية 
ى غرار االتفاقيات الجماعية االخرى الخاص بالجانب االجتماعي قبل الشروع في تطبيقو عم

, كذلك ال يمزم المشرع الجزائري  1من قانون عبلقات العمل 126المادة رقم  ألحكامطبقا 
ىذه االدارة بعممية التقميص من عدد العمال و التسريح و  بإعبلمىذه االدارة  بإعبلمالمستخدم 

 ال التصريح بيا مع بداية اجراءاتيا او اثناء سريانيا . 

تدخبل شكميا ال يمتد الى رقابة يعد تدخل السمطة االدارية اي مفتشية العمل المختصة اقميميا 
التقميص من عدد العمال و التسريح الناجم عنو  ألجراءمشروعية الدواعي االقتصادية المبررة 

ان و ال لتقدير مبلئمة تمك االجراءات و كفالتيا لحقوق العمال المسرحين بل ان تدخميا يكاد 
, و ىو ما اكده قرار المحكمة العميا  2يكون منعدما , كذلك لم يعد راييا اي اثر قانوني

 مجرد   ةنعايحيث جاء فيو : "...حيث ان المحكمة  1998وان  09الصادر في 

استطبلع الجيات االدارية التي ليس لراييا اي اثر قانوني و مجرد اخذ راي الشركاء ال يدل 
تمت و ان مراحل المخطط قد احترمت و ان ايداع المخطط و  عمى ان المفاوضات قد

 محضر االتفاق بكتابة الضبط لدى المحكمة قد تم  كما ينص المرسوم التشريعي . 

و حيث ان المحكمة باكتفائيا االشارة الى االستطبلع راي الجيات االدارية و اخذ راي -
الشركاء االجتماعيين , لم تبين استيفاء االجراءات االدارية و لم تمكن المحكمة العميا من 
اجراء مراقبتيا عمى تطبيق القانون مما يجعل الحكم المطعون فيو مقتصرا في االسباب و 

 3..."  يعرضو لمنقص

و مما سبق ذكره من قوانين و قرار المحكمة العميا يتضح ان قيام رب العمل بتبميغ القوائم 
المعنيين بالتقميص الى مفتشية العمل المختصة اقميميا و صندوق التامين عمى  إلجراءاالسمية 

 البطالة و التقاعد . 

 

 

                                                           
 .  332سلٌمان , , مرجع سابق , ص  احمٌه- 1
 .  196فتحً وردٌة , المرحع السابق , ص - 2
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 الفرع الثالث : الضمانات القانونية :

االجراءات و االحتياطات االولية المنصوص عمييا سابقا ربما يجد رب بعد اتباع كافة -
العمل نفسو ممزما بالمجوء الى التقميص فيشرع في اعداد قرارات فردية تتضمن انياء عبلقة 

بصفة شخصية لتبمغ لو السباب االقتصادية الداعية لذلك العمل لكل عامل عمى حدى , و ا
و التي اشترطت ترجمة التسريح  11-90من القانون  69طبقا لما جاء في مضمون المادة 

ألسباب اقتصادية في شكل تسريحات متزامنة , و يترتب عن التسريح االقتصادي لسبب 
اقتصادي قانوني شرعي إلنياء عبلقة العمل عدة حقوق او ضمانات لمعمال المسرحين حيث 

 ن اىميا : اعتبرت ىذه الضمانات اثار لعممية التسريح ألسباب اقتصادية م

, و تكون مدفوع االجر تقدر حسب مستوى التأىيل الميني لمعامل  1الحق في ميمة االخطار-
 الميني وفقا لما ىو محدد في االنظمة الداخمية و االتفاقيات الجماعية . 

 الحق في الحصول عمى تعويض مناسب جراء ىذا التسريح اي يمنح العامل المسرح -

العمل , و بقدر االتفاق مع ممثمي العمال و يساوي عمى العموم تعويض عن فقدان منصب 
 أجر ثبلثة أشير يتحمميا المستخدم . 

 و المدرجة كالديوان عمى المؤسسة . الحق في تحصيل االجور و التعويضات المستحقة -

 الحق في التوظيف من الجديد في حالة حاجة المؤسسة لموظفين جدد. -

ي و تحصيل االدعاءات العينية لمتامين عمى المرض و االمومة الحق في الضمان االجتماع-
 و كذا المنح العائمية و رأسمال الوفاة لذوي حقوق المسرح في اطار نظام التامين عمى البطالة 

الحق في الحصول عمى اداءات الخدمات االجتماعية لمييئة المستخدمة و ذلك بالنسبة -
 . 2بطالة لمعمال المستفيدين من التامين عمى ال

 

                                                           
تصرف قانونً انفرادي ٌصدر من احد الطرفٌن و ٌعلن فٌه  عرفت مهالة االخطار بمناسبة الحدٌث عن االستقالة بانهاء- 1

 المعدل و المتمم .  11-99من القانون  93الفقرة  68رغبته فً االنهاء قبل حصوله بمدة كافٌة , انظر المادة 
 .  128بشٌر هادفً , الوجٌز فً شرح قانون العمل , عالقات العمل الفردٌة و الجماعٌة , المرجع السابق , ص - 2
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الحق في الحصول عمى شيادات عمل تتضمن كافة المعمومات المتعمقة بسنوات الخدمة  -
 .  1التي قضاىا العامل في ىذه المؤسسة

و يتبين لدى القضاء المختص إقميما عدم احترام التدابير القانونية الى بطبلن التسريح بإلغائو 
من قانون  4فقرة  73وفق احكام المادة  او بطبلنو بحكم ابتدائي نيائي من اول جمستو ,

 المعدل و المتمم .  90-11

 :  المطمب الثاني : البطالن او االلغاء القانوني

ينتيي عقد العمل عن طريق البطبلن او االلغاء القانوني كما ىو منصوص عميو في المواد 
من قانون عبلقات العمل فتنحل العبلقة قانونا بقيام حالة او وضع   135-136-137

 قانوني بان تصبح العبلقة باطمة بطبلنا او ممغاة قانونيا لقياميا عمى اسس غير سميمة . 

 : عالقة العمل المخالفة لمقانون الفرع االول : بطالن

المعدل و المتمم "تعد باطمة و عديمة االثر كل عبلقة  11-90من قانون  135تنص المادة 
 التشريع المعمول بيا .  ألحكامعمل غير مطابقة 

  . 2االجر المستحق عن عمل تم اداؤه"غير انو ال يمكن ان يؤدي بطبلن العمل الى ضياع 

يضع القانون شروطا لصحة العقد تحت طائمة البطبلن , حيث كل عبلقة عمل الغير مطابقة 
لتشريع العمل الساري المفعول بيا تكون باطمة و ذلك عند تخمف او عدم صحة احد أركان 
عقد العمل كانعدام الرضا او ان يكون السبب او محل العقد غير مشروع , وفق االحكام 

ي , و كذلك تكون عبلقة العمل باطمة كمخالفة االحكام المتعمقة بشروط العامة لمقانون المدن
قانون العمل , او  ألحكامالتشغيل , مدة العمل , عمل القصر , تشغيل النساء المخالفة 
 ألنو مبني عمى اسس باطمة االجانب بدون ترخيص اداري , فالعقد ىنا باطل )عبلقة العمل ( 
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 : العقد  المخالفة لمقانون و المجحفة لحقوق العامل الفرع الثاني : بطالن بنود

المعدل و المتمم " يكون باطبل و عديم االثر كل بند  11-90من القانون  136تنص المادة 
التشريعية و التنظيمية المعمول بيا و تحل احكام ىذا القانون  لؤلحكامفي عقد العمل مخالف 

 بقوة القانون " . 

يبقى عقد العمل قائما و صحيحا رغم عدم شرعية بعض بنوده حيث يقتصر البطبلن في ىذه 
 . 1التشريعية و التنظيمية و االتفاقية  ألحكامالحالة عمى البنود المخالفة 

فالبطبلن ىنا يقع عمى البند دون العقد , مثل : ان ينص في عقد العمل عمى اجر يقل عن 
 الحد االدنى المضمون . 

المجحفة لمحقوق المحولة لمعمال بموجب التشريع او التنظيم او تكون بنود عقد العمل  كما
 . 2بموجب االتفاقيات او االتفاقيات الجماعية فالعامل ىنا يكون محميا

  

 : الفرع الثالث :  حماية العامل في حالة بداية تنفيذ عقد العمل الباطل

عقد ىنا باطل ال يولد اي اثر يطبق القواعد العامة وفق القواعد العامة في القانون المدني , ال
لمبطبلن , حيث رجع طرفي العقد الى الحالة التي كانا عمييا طرفي العقد قبل التعاقد و يسترد 

 كل طرف ما اخذه  من الطرف اآلخر . 

 باألجرأما في عقد العمل يكون العمل المؤدي غير قابل لبلستيراد , فيحق لمعامل المطالبة 
 المستحق عن العمل المؤدي من طرفيو بالنظر الى الفائدة التي تحصل عمييا المستخدم . 

و بالتالي يتقاضى العامل أجرا عن العمل التي تم ادائو رغم بطبلن عبلقة العمل . كما يستفيد 
من االمتيازات المقررة بأحكام قوانين الضمان االجتماعي المتعمقة بالتأمينات االجتماعية و 

 ادث العمل و االمراض المينية . حو 

 

                                                           
 المعدل و المتمم .  11-99من قانون  136انظر المادة - 1
 المعدل و المتمم .  11-99من قانون  137 انظر المادة- 2
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 المطمب الثالث : انقضاء االجل او المدة المحددة لمعقد : 

لقد بين المشرع الجزائري لمعامل الحاالت التي من خبلليا يمكن ابرام العقد  العمل محددة 
المعدل و  11-90من قانون  121او الجزئي في المادة لمدة و ذلك اما بالتوقيت الكامل ا

من نفس  2مكرر 12المتمم و يكون ذلك تحت رقابة سابقة , لمفتش العمل حسب المادة 
المذكورة في  حاالت الالمعدل و المتمم , اذا تبين انو ىناك مخالفة الحد  11-90القانون 

او اسباب  المادة السابقة الذكر عمى سبيل الحصر , او انو لم يوضح بدقة مدة عبلقة العمل
من قانون  14المدة المقررة او ان السبب المذكور في العقد غير صحيح يقضى بحسب المادة 

 المعدل و المتمم بان عبلقة العمل غير محددة المدة .  90-11

ان حالة انقضاء االجل في عقد العمل المحددة لمدة كحالة من حاالت  المذكورة في المادة 
المتمم . سنقوم بدراستو كحالة لنياية عادية  لعقد العمل  المعدل و 11-90من قانون  66

المحدد المدة )الفرع االول ( , و االثار المترتبة في ذمة صاحب العمل )الفرع الثاني (  و 
باعتبار االنقضاء عممية حتمية يمر بيا العقد المبرم لمدة محددة فانو ال يوجد اي مانع لكبل 

 ذ لمدة زمنية جديدة بعد ىذا االنقضاء  )الفرع الثالث ( .الطرفين  من االستمرار في تنفي

 : عقوده  العمل محددة المدة إلبرامالفرع االول :  الحاالت القانونية 

عقود عمل  ابرام: "يمكن  ما يميالمعدل و المتمم عمى   11-90من القانون  12تنص المادة 
 محددة المدة بالتوقيت الكامل او الجزئي في الحاالت المنصوص عمييا صراحة ادناه : 

 عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غير متجددة . -

عندما يتعمق االمر باستخبلف عامل مثبت في منصب تغيب عنو مؤقتا , و يجب عمى -
 العمل لصاحبو . المستخدم ان يحتفظ بمنصب 

 عندما يتطمب االمر من الييئة المستخدمة اجراء اشغال دورية ذات طابع متقطع , -

                                                           
تنص عمى :  الفقرة و التي بإضافة,  1996يوليو  09المؤرخ في  21-96 بأمرالمتممة  11-90من قانون  12المادة - 1

 ر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبيعتيا ". "... عندما يتعمق االث
, راجع القرار الصادر عن  1996يوليو  09المؤرخ في  21-96 بأمرادرجت  11-90مكرر من قانون  12المادة - 2

 . 2000-04-11المؤرخ في  191290اعية لممحكمة العميا رقم الغرفة االجتم
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 عندما يبرر ذلك تزايد  العمل او اسباب موسمية . -

 بحكم طبيعتيا .  عندما يتعمق االمر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة-

 و يبين بدقة عقد العمل , في جميع ىذه الحاالت , مدة عبلقة العمل و اسباب المدة المقررة . 

 :  اوال : حالة توظيف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غير متجددة

من صياغتيا يفترض وجود عقد مسبق سواء كان عقد اشغال او خدمات , و لكنيا غير 
, و من ثمة فان االشغال او الخدمات التي وظف من اجميا العامل  1الزبائن ألحدمتجددة 

لمدة محددة ال تدخل ضمن النشاطات العادية لمييئة المستخدمة كونيا تتطمب مزيدا من عدد 
. و ىذا ما يسمح بالقول ان عدم التجديد ال ينصرف الى  2العمال يتمتعون بميارات خاصة

  د المتميز بعدم التجديد . نشاط المؤسسة و لكن ينصرف الى العق

فيجب البحث في طبيعة النشاط الذي تم توظيف العامل من اجمو فان كان ىذا التوظيف 
دة المدة من ديدخل ضمن النشاط اليومي و الدائم لممستخدم , فانو ال يجوز ابرام عقود مح
 . اجميا , الن النشاط اساسا يتسم بطابع الديمومة مثال تشغيل حارس او السائق 

بناء العمارات  كأشغالاما اذا تعمق االمر بتنفيذ اشغال ظرفية تحتاج الى ميارات خاصة 
بالزجاج الخارجي , او ادخال نظام االعبلم اآللي لمصمحة معينة او توظيف اساتذة من اجل 

 .  3تكون فئة من العمال لفترة محدودة , فان ذلك يتسم بطابع عدم التجديد

المؤرخ في            202579 الصادر عن المحكمة العميا تحت رقمو قد جاء في قرار 
" و حيث يتبين من عقد العمل المبرم بين الطرفين ان المطعون ضدىا  11-07-2000

وظفت كمكمفة بالدراسات  العامة الن المنصب كان شاغرا , و كانت خاضعة لفترة تجريبية 
جاء في البند االول و الثاني من العقد ... في المنصب حسب ما اشير قبل تثبيتيا  04مدتيا 

و حيث سينتج من ذلك ان الغرض الذ بموجبو ارادت المؤسسة ان توظف المطعون ضدىا  ال 
يمكنو ان يكون ذو طابع محدود بل ىو مرتبط بنشاط المؤسسة , مما يجعل عقد العمل المبرم 
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معدل و المتمم , كما صرحت ال 11-90من القانون  12المادة  ألحكامبين الطرفين مخالفا 
 بذلك المحكمة  االبتدائية عمى صواب ". 

و لكن حيث ان  1" 2000-11-15مؤرخ في  206710و قد جاء في قرار آخر رقم 
المحكمة لم تعتبر ان المطعون ضده عين بصفة دائمة في منصب امين المحفوظات و انما 

عمل دائم و ليس عمبل مؤقتا اذ  اعتبرت ان منصب العمل المتمثل في امين المحفوظات ىو
ان المطعون ضده عين في منصب عمل ذو طابع دائم , و بالتالي تعتبر عبلقة العمل دائمة 

 . صاحب العمل "  إلرادةتخضع في انتيائيا لمقانون و ليس 

في تشريع العمل  القديم قد اضفى ميزة عدم  203-87و تصدر االشارة ان المرسوم التنفيذي 
ى بعض االنشطة في مجال االشغال العمومية و البناء نظرا لطبيعتيا المؤقتة و التجديد عم

 من بينيا بناء الخرسانة , التبميط , .... الخ . 

 :  ثانيا : حالة استخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنو مؤقتا

المعدل و المتمم , ان االستخبلف  11-90من قانون  12نستنتج من الفقرة الثانية من المادة 
 الذي يبر المجوء ابرام عقد محدد المدة يقتضي شرطين ىما : 

 ان يتعمق لبلستخبلف بعامل مثبت . -

 ان يكون ىذا العامل المثبت متغيب عن العمل مؤقتا . -

 و ىو ان يحتفظ المستخدم بمنصب العمل لصاحبو . التزام ممقى عمى عاتق المستخدم -

 ان يتعمق االستخالف بعامل مثبت :  -1

العامل المثبت ىو الذي يمكن ان يكون قد مر بفترة تجربة , و اصبح يتمتع بالمؤىبلت 
العممية و العممية و الميارات و الكفاءات المينية و االشغال التي يتطمبيا منصب العمل . 
غير ان العامل المثبت يمكن ان يتغيب عن منصب عممو لسبب من االسباب , لذلك فقد 

 استخبلف العامل الغائب عن طريق ابرام عقد محدد المدة . أجاز المشرع ان يتم 
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انيا تقضي بان العامل الذي يمر بفترة تجربة يتمتع  11-90من القانون  19حيث نجد المادة 
بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بيا العمال الذين يشغمون مناصب عمل مماثمة , ثم ان 

زال في فترة التجربة يمكن تفسيره ايجابا لو , سكوت القانون عن حالة استخبلف عامل ال
 باعتبار انو اسبق لشغل المنصب . 

 ان يكون العامل المثبت متغيب مؤقتا :  -2

لقد استعمل المشرع عبارة متغيب عنو مؤقتا فيذا يقودنا الى التكمم عن حاالت الغياب التي 
 لمتمم و من بين ىذه المعدل و ا 11-90من القانون  56-53ذكرىا المشرع في المواد 

متابعة دورات تكوين مينية او نقابية و التي يسمح بيا المستخدم , او المشاركة في امتحانات 
حاالت اخرى و  بإدخالاكاديمية او مينية . غير ان التفسير الواسع لعبارة "الغياب " يسمح 

المعدل  11-90من القانون  64العمل المنصوص عمييا بالمادة ق يبالخصوص حاالت التعم
نتائجيا  64و المادة  56-53و المتمم عمى اساس ان الحاالت المنصوص عمييا بالمواد 

من القانون  64واحدة و تتمثل في شغور المنصب من جية و من جية اخرى نجد ان المادة 
ناصب عمميم , بعد انقضاء الفترات العمال الى م بإدراجالمعدل و المتمم تقضي  90-11

 التي تسببت في تعميق عبلقة العمل . 

ت الغياب المؤقت تشمل ايضا حاالت تعميق عبلقة العمل ماعدا و ىذا يقودنا لمقول بان حاال
و تجدر االشارة الى ان  2رغم ان المشرع فقر صراحة بين الغياب و التعميق 1حالة االضراب 

المستخدم في المحافظة عمى منصب العمل لصاحبو )اي العامل  المشرع ألقى التزاما عمى
من ذات  65المثبت المتغيب مؤقتا ( و منح ضمانة ليذا االخير , مكرسة بموجب المادة 

المعدل و المتمم , ليعاد ادراجو في منصب عممو او منصب ذي اجر  11-90القانون 
 مماثل. 

في عقود العمل المحددة المدة بصفة خاصة , و لم يتعرض المشرع الى التعميق عبلقة العمل 
و ال اعادة ادراج العامل بعد تعميق عبلقة العامل , ال انو و بالرجوع الى القواعد العامة عند 

                                                           
و ممارسة حق  تسويتياالمتعمق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و  02-90من القانون  33انظر المادة - 1
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زوال سبب التعميق يدمج في منصب عممو او كنصب مماثل في االجر الستكمال مدة العقد  
 320134محكمة العميا في قرارىا رقم   , و ىو االمر الذي ذىبت اليو الغرفة االجتماعية بال

عمى اوراق ممف الدعوى و الحكم  باإلطبلع"... حيث انو فعبل  20051-12-07بتاريخ 
المطعون فيو يبلحظ و ان المدعي كان يعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة 

 و ان المدعي عميو في الطعن  2001-07-07الى غاية  2001-01-08من   ابتداء

العقد  الذي يربطو بالطاعنة اصيب بمرض و تحصل عمى شيادة مرضية لمدة و قبل انياء 
فان عبلقة العمل ميما  11-90من القانون  64اشير و حيث انو عمبل  بنص المادة  03

 كانت نوعيا تعمق . 

و ىو ما تم  حيث انو بعد تماثل المدعي اليو رجع الى عممو من اجل اكمال مدة ستة ايام
فعبل حيث ان المحكمة عندما اعتبرت ان اعادة ادماج المدعي عميو في الطعن في منصب 
عممو بعد انتياء سبب التعميق يفترض انو يكون لمدة غير محدودة , حيث انا ىذا التحميل 

المعدل و المتمم مما يجعل    11-90من القانون  65خاطئ يتعارض مع احكام المادة 
العامل  بإرجاعر مؤسس و بالتالي نقض الحكم ..." و من ثمة فالمستخدم ممزم لوجو المشاا

لمدة عقد  استكمالالى منصب عممو بعد انتياء فترة تعميق عبلقة العمل , و بعد ىذا الرجوع 
 .  2العمل محدد المدة

 : حالة اجراء اشغال دورية ذات طابع متقطع :  ثالثا

ابع الديمومة , اال ان ما يميزىا انيا تقع بصفة دورية و و ىذه الحالة تتعمق بأشغال تتم بط
في الزمن و مثال ذلك : المؤسسة التي  3ىي اشغال تمتاز بعدم االستقرار و عدم التواصل

تستعمل آالت متطورة و ذات قيمة مرتفعة فيي تحتاج الى مراقبة و صيانة دورية قد تكون كل 
محددة المدة , و ىذه الحالة تختمف عن الحالة  سنة او سنتين , و ىذا ما يبرر ابرام عقود

االولى و الخاصة بتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أ و خدمات غير متجددة لكون ان ىذه 
 االخيرة ال تتسم بطابع التجديد خبلفا لحالة االشغال الدورية ذات الطابع المتقطع . 
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 رابعا : حالة تزايد العمل او اسباب الموسمية : 

 بتحميل ىذه الحالة نجدىا تتضمن حالتين فرعيتين ىما : 

  حالة االسباب الموسمية . –حالة تزايد العمل 

و ىو االمر الذي ينتج عند ارتفاع نشاط المؤسسة مؤقتا مقارنة بنشاطيا  تزايد العمل :  -1
اثناء الظروف العادية و يمكن ان يتسبب في ارتفاع النشاط ازدياد الطمب عمى االنتاج 
او ضرورة تنفيذ االشغال االستعجالية , و ىو الشيء الذي ال يمكن مواجيتو بعدد العمال 

تغل عمبل آخر لمواجية ىذه الظروف الموجودين , مما يتحتم عمى المؤسسة ان تش
االستثنائية , و من ىنا اصبح من المسموح بو ان يمتجأ المستخدم الى ابارم عقود محددة 

اء سبب وجودىا و من امثمة الظروف االستثنائية التي تؤدي الى المدة تنتيي مدتيا بانتي
 تزايد العمل : 

 تزايد الطمب عمى بعض المنتوجات اثناء الدخول المدرسي او في مناسبات االعياد . -

 تزايد الطمب عمى البنزين ايام العطل . -

 الزيادة في لقاح معين بسبب انتشار سريع لوباء معين ز -

تتجدد دوريا و بصفة  بأشغالحالة  التي يتعمق فييا النشاط  ال: ىي االسباب الموسمية  -2
منتظمة , و ىذه االشغال ال يكون لممستخدم ارادة في حدوثيا , بل ىي نتيجة ضغوطات 

 .  1خارجية , طبيعية , تقنية ,اجتماعية او اقتصادية

طرق الى تعريف النشاط الموسمي و ال المعدل و المتمم لم يت 11-90اما التشريع الحالي 
 .  الموسمالى مدة 

 خامسا : حالة نشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبيعتيا : 

و انما  اضافيا المشرع بموجب المادة  21-90ىذه الحالة لم تكن مدرجة قبل تعديل القانون 
 11-90و المتمم لمقانون   المعدل 1996يوليو  10المؤرخ في  21-96من االمر رقم  02

 و قد اضاف المشرع ىذه الحالة بسبب ان   21-96و بالرجوع الى اسباب االمر 
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قبل تعديل واردة بصفة تقصي من مجال عبلقة العمل المحددة  12الحاالت الواردة بالمادة 
مدة دة الدالمدة بعض النشاطات التي تتميز بالطابع المؤقت , و ىذا ما يمنع ابرام عقود مح

 .في بعض القطاعات التي تتميز نشاطاتيا بخصوصيات 

و يمكن القول ان المشرع استعمل مصطمحي "نشاطات" و "اشغال" ليبين ان عقد العمل محدد 
المدة يمكن ان يكون اساسو نشاط ظرفي منفصل عن النشاط العادي لممؤسسة و ارتفاع حجم 

و ىما الحالة االولى و الثالثة ,  12ادة النشاط الدائم لممؤسسة ىما حالتين قد ذكرتا بالم
حاول تدارك االمر , و ذلك بفتح آفاق جديدة في مجال  1996فالمشرع من خبلل تعديل 

اضافة الى ان اعتبارات اقتصاد االخذ بنظام التعاقد المحدد المدة في ميدان عالم الشغل . 
  . 1السوق تفرض نفسيا 

 ل محدد المدة :الفرع الثاني : كيفية تجديد عقد العم

ان قانون العمل الحالي لم يتطرق الى موضوع التجديد سواء لمسماح بو  او لمنعو , حيث انو 
لم يتضمن اي نص يمنح الحق في تجديد العقد تاركا ذلك لتقدير القاضي  الموضوع و عدم 
النص عمى مسألة التجديد  ال يعني منيا و انما تفادي ذكر الطبيعة القانونية لعممية التجديد 

د يكون صراحة باتفاق الطرفين لرغبتيا في ذلك  و قد يكون ضمنيا و يتصور ىذا الذي ق
عندما يواصل العامل المؤقت عممو بعد انقضاء االجل المحدد لو في العقد دون ان يطمب ىو 

 . 2و ال صاحب العمل انتياء عبلقة العمل 

 اوال : التجديد  الصريح : 

ان كانت  التأكدة بعقد جديد محدد المدة و مكتوب  و بمعنى انو يتم تجديد العمل المحدد المد
من قانونية السبب المسند الى ىذه الحالة  التأكدعقود جديدة ثم بعد ذلك  بإبرامالحالة تسمح 

لم  11-90بان قانون حيث بالنسبة الستقرار اجتياد المحكمة العميا في الجزائر فانو يرى 
لمدة حيث يعتبر العقد الثاني الذي يبرم بين يتطرق الى مسالة تجديد عقد العمل محدد ا

 . 3الطرفين لمدة محددة كعقد اعتبار مثل ىذه العقود . كعقود ذات مدة غير محدودة 
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كما انو ال يكفي االطراف عند ابرام عقد جديد بعد انتياء العقد االصمي تبقى دائما قائمة ,  
الى تسبب  باإلضافةجديدة و مدتيا بل يجب في كل مرة مراقبتيا من جديد من حيث الحالة ال

 كل منيما  الن القانون حتى و ان كان يمنع التجديد اال انو اشترط توفر أحكام الفقرة االخيرة 

و ما دام االمر يتعمق بعقد العمل جديد بالرغم من انو  11-90من القانون  12من المادة 
 ل حالة ضروري . يخص نفس االطراف فان توافر شروط العقد المحدد المدة في ك

 :  ثانيا : التجديدي الضمني

يتضح ان التجديد الضمني ىو الحالة المتمثمة في انتياء أجل العقد العمل المحدد المدة و 
ام عبلقة عمل استمرار العامل في القيام بميامو مع سكون صاحب العمل و بالتالي نكون ام

 11غياب الكتابة الى غاية اثبات المستخدم عكس ذلك طبقا لممادة  للمدة غير محددة في ظ
 .  11-90من القانون 

ان "... حيث انو من الثابت  ما يميذا ما ذىب اليو  اجتياد المحكمة العميا صراحة بذكر ىو 
آخر و استمرار عبلقة العمل التجديد الضمني لعقد العمل  محدد المدة دون تحرير عقد عمل 

من  14م ما يثبت انقطاع العامل عن العم يجعل العقد غير محدد المدة طبقا لممادة دون تقدي
. مع االشارة انو ال يوجد ما يمنع في حالة تنفذ االشغال و  1المعدل والمتمم 11-90القانون 

 انتياء مدة العقد . 

يمدد العقد الى غاية تاريخ معين و محدد ,  لؤلشغالابرام ممحق لمعقد يوضح لوجود تواصل 
فينا نكون بحاجة الى ممحق اذ ما اغفل العقد االصمي تحديد شروط تجديد العقد , فتجدر 

 االشارة الى انو يجب ان يتم وضع ممحق قبل حمول تاريخ انتياء عقد العمل محدد المدة . 

عد انقضاء أجمو المتفق عميو فيو ليس عمى انو في حالة استمرار العقد ب 2فقرار المحكمة العميا
تجديدا لو , بل ىو ظيور لعبلقة جديدة مفترضة بدون عقد مكتوب تكون لمدة غير محددة , 
كما يمكن ان تربط العامل مع المستخدم بعقود متتالية و محددة المدة تتضمن نشاط نفسو , 

 ر عمى من حيث قيام بشرط ان تكون ىذه العقود المتتالية يوجد بينيما فارق زمني مبر 

                                                           
 .  23بن صاري ٌاسٌن , مرجع سابق , ص- 1
سنة  92, المجلة القضائٌة العدد  2999-93-14 الصادر فً 188773رقم  االجتماعٌة, قرارالمحكمة العلٌا, الغرفة  - 2

 .  172, ص  2999
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السبب الموجب ليا , فان العقود المتتالية التي ال يفصل بينيا فارق زمني معتبر غير مبررة 
عمى اساس ان السبب الذي يؤدي الى ابراميا يصبح متسما بالديمومة مما يجعمو خارج 

 . 1 12حاالت المنصوص عمييا بالمادة 

ي بانتياء المدة القانونية المقررة  او العمل المتفق قد تنتياذن فان عبلقة العمل المحددة المدة 
عميو , حيث يمكن ان تجدد عبلقة العمل المحدد المدة اما بمبادرة احد الطرفين او بعدم مبادرة 
كل منيما , اي التجديد الضمني الذي يكون نتيجة استمرار كل طرف في القيام بالتزامو 

 قة الى عبلقة غير محددة المدة . العادية و في ىذه الحالة تتحول ىذه العبل

 الفرع الثالث : الرقابة عمى عقد العمل محدد المدة : 

لضمان االلتزام بشكل و موضوع العقد المحدد المدة كما ىو منصوص عميو في التشريع 
 العمل احاط المشرعو عقد المحدد المدة بقواعد قانونية آمرة ترتب جزءا عند مخالفتيا . 

حيث حول المشرع لمفتشية العمل مراقبة تطبيق تشريع العمل و الوقوف عمى التجاوزات التي 
يرتكبيا المستخدم , كما ان القضاء بسط رقابتو ايضا عمى ىذا النوع من العقود عند الفصل 

  في النزاعات المشارة شانيا و لو الصبلحية بان تكييف العقد وفقا لمظروف المحيطة بو . 

 :  قابة مفتشية العملاوال : ر 

المعدل و المتمم , ميام و  1990فيفري  06مؤرخ في  03-90لقد تضمن القانون 
صبلحيات مفتشية العمل فيي ىيئة ادارية عمومية حوليا ميام و صبلحيات عديدة في مجال 
التفتيش و التحقيق و الرقابة عمى مدى تطبيق االحكام التشريعية و التنظيمية و االتفاقية 

خاصة بالعمل و مساعدة العمال و المستخدمين و تقديم االرشادات ليم كما حوليا ميام ال
 التوبة و المصالحة في مجال منازعات العمل الجماعية . 

حيث اناط المشرع الجزائري مفتشية العمل ميمة مراقبة تطبيق االحكام القانونية و التنظيمية و 
مفتش العمل  يتأكد" ما يميالتي تنص عمى  11-90مكرر  12ذلك استنادا الى نص المادة 

بيا , من ان عقد  المعمولالمختص اقميما بحكم صبلحيات التي حوليا اياه التشريع و التنظيم 

                                                           
سالمً امال , عقد العمل المحدد المدة فً ظل االصالحات االقتصادٌة فً الجزائر  , مذكرة ماجستٌر , قسنطٌنة , - 1

  . 99, ص  2912-2913
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من  12العمل لمدة محدودة ابرم من اجل احدى الحاالت المنصوص عمييا صراحة في المادة 
  1لمنشاط الذي وظف من اجمو العاملالقانون , و ان المدة المنصوص عمييا في العقد موافقة 

و انطبلقا مما سبق يتبين ان مفتشية العمل تتمتع بعدة صبلحيات و ميام في مجال عقد 
العمل المحدد المدة , حيث تقوم مفتشية العمل في اطار الرقابة عمى صحة التشغيل بعقد 

 .  2عمل محدد المدة بتحريات ذات طابع مدني و اخرى ذات طابع جزائي

يقوم المفتش بإجراءات الرقابة عمى صحة ابرام عقد المحدد التحريات ذات طابع مدني : -1
 المدة و التي تتعمق اساسا بمسالتين ىما : 

 .  12مدى مطابقة العقد محدد المدة مع الحاالت المنصوص عمييا في المادة -

 مدى تطابق المدة المحددة في العقد مع الحالة التي ابرم من اجميا . -

من قانون  12مدى تطابق العقد المحدد المدة مع الحاالت المنصوص عمييا في المادة -أ
من ان عقد العمل محدد  بتأكدالمعدل و المتمم : يقوم مفتش العمل المختص اقميما  90-11

المعدل و المتمم ,  11-90من القانون  12المدة ابرم وفق لمحاالت المنصوص عمييا بالمادة 
من مرسوم  05ابة من خبلل االطبلع عمى سجل العمال المشار اليو المادة حيث تتمثل الرق

, التي تتضمن ان سجل العمال الذي يمزم المستخدم بمسكو , يحتوي عمى  983-96التنفيذي 
البيانات التالية )اسم العامل و لقبو , الجنس ,تاريخ و مكان ميبلد العمال , رقم التسجيل في 
الضمان االجتماعي , طبيعة عبلقة العقد (. و بذلك يتحدد لمفتش العمل  فئة العمال 

لمدة محددة , الن ىذه الدفاتر و السجبلت وضعت في االصل المشغمين في اطار عقود عمل 
لضبط أمور المؤسسة المستخدمة و تزويد مفتش العمل بالمعمومات الضرورية , فاذا وجد 

  4مخالفة فيجب ان يكون قادرا عمى اتخاذ االجراء المناسب الذي يراه لمعالجة ىذه المخالفة

, بل ووفقا لسمطة التحقيق لو ونية المدونة في العقد و كذلك يتعد االمر االكتفاء بالحالة القان
مع العامل نفسو او باقي العمال انو يشغل المنصب الذي وظف من اجمو . و ان  يتأكدان 

                                                           
 .  45سبلمي امال , المرجع السابق , ص- 1
  . 121, مرجع سابق , ص  راشدرشيد - 2

, ٌحدد قائمة الدفاتر و المجالت الخاصة التً ٌلزم بها  1996مارس  96مؤرخ فً  98- 96المرسوم التنفٌذي رقم - 3

 .  1996, سنة  17المستخدمون و محتواها , جرٌدة رسمٌة , رقم 
 .  46سالمً امال , مرجع سابق , ص- 4
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الحالة القانونية قائمة و مبررة واقعيا و ان النشاط الذي وظف من اجمو العامل يخرج عن 
ض لمحاالت المبررة لممجوء لعقود عمل ذات النشاط العادي لممستخدم كما تم بيانو عند التعر 

 مدة محددة . 

 مدى تطابق المدة المحددة في العقد مع الحالة التي ابرم من اجميا : -ب

مفتش العمل من ان المدة عقد العمل محدد المدة موافقة  تأكدفي و تتخمص ىذه الحالة 
 راضين ىما : لمنشاط الذي وظف من اجمو العامل , و ىنا ال يخرج االمر عن افت

ان تكون المدة التي يتم االتفاق عمييا اطول من مدة النشاط المعني , و في ىذه الحالة اما -
العامل لمنشاط المتفق عميو  بإنياء ألنويعتبر ىذا التعاقد مخالفا لشروط العقد المحدد المدة , 

 فبل معنى لممدة المتبقية . 

ال يطرح اشكاال فالعقد شريعة  فاألمرو اما ان تكون مدة العقد اقل من مدة النشاط  -
لممتعاقدين طالما لم تقع فيو اي مخالفة لمقانون و ال يمنع ذلك من ان يتم تجديد العقد لتغطية 

-90من القانون  12مدة النشاط المعني و المبني عمى الحاالت المنصوص عمييا في المادة 
 .1دل والمتممالمع  11

توجيو انذار يمزم فيو المستخدم بالكف بوفي حالة ثبوت وجود مخالفة فان مفتش العمل يقوم -
 . 2ايام  8عن المخالفة في اجل ال يتجاوز 

 التحريات ذات طابع جزائي : -2

لقد اعطى المشرع مفتش العمل صفة الضبطية القضائية في اثبات مخالفات العمل فان 
رىا مفتش العمل عمى المخالفات التي وقف عمييا عند قيامو بالتحقيق طبقا المحاضر التي يح

, و  3تسري عمييا مقتضيات قانون االجراءات الجزائية 03-90من قانون  14لنص المادة 
تتمتع بقوة الحجية ما لم يطعن فييا باالعتراض و تتمتع  فإنياكذلك من الناحية الثبوتية  

 بصفة رسمية و يعتمد عمييا بكثرة في اثبات المخالفات بالرغم ما تتضمنو معمومات بسيطة. 

  و الحجية المطمقة ليذه المحاضر في االثبات تتمتع بيا اال في مجال المخالفات . 
                                                           

 .  47سالمً امال , المرجع السابق , ص - 1
 المتعلق بمفتشٌة العمل .  93-99من قانون  12انظر المادة - 2
 و ما بعدها , فً قانون االجراءات الجزائٌة .  215- 27الى  -13انظر المواد - 3
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 ةثالثا : الرقابة القضائي

عمى الشروط الشكمية يخضع ليا عقد العمل المحددة المدة بحكم طبيعتو تنصب رقابة القاضي 
المؤقتة و شروط الموضوعية , تتمثل في السبب الذي ابرم العقد من اجمو و مدى مطابقتو مع 

عقد  ماابر الوقائع المطروحة امامو ففي ىذه الحالة يقوم برقابة حول مدى مبلءمة المجوء الى 
 العمل المحدد المدة . 

  الرقابة القضائية من حيث الشكل :-1

 ان الكتابة و ذكر المدة في العقد مع تسببيا شرطين خاصين لتكوين عقد العمل محدد المدة. -

"... و في حالة انعدام عقد عمل مكتوب 11-90من القانون  2فقرة  11و قد نصت المادة 
 يفترض ان تكون عبلقة العمل  قائمة لمدة غير محدودة ". 

عقد ابرم خبلفا لما ينص عميو القانون و لمدة محدودة يعتبر يم من ىذا النص ان كل حيث يف
عقد عمل لمدة غير محدودة , حيث اجاز المشرع الجزائري قيام عبلقة عمل بعقد شفوي او 

المعدل و المتمم وجعمت االثبات 11-90من قانون 1 08عقد مكتوب وفق لما تضمنتو المادة 
و من ثمة  المعدل والمتمم  11-90ا نصت عميو المادة من القانون حرا في مواد العمل كم

 من ادعى فعميو عبء االثبات . 

العمم عنصر من عناصر الرضا في التعاقد و يستشف عمم العامل بطبيعة العقد الذي يربطو 
 بالمستخدم من خبلل توقيعو عميو . 

يم العقد , و لكن االجتياد لم ينص القانون الجزائري عمى اجراءات خاصة لتبميغ او تسم
 القضائي اعتبر عدم التوقيع يعد بمثابة انعدام الكتابة . 

 .و كذلك اعتبر االجتياد القضائي الجزائري ان عبلقة العمل تعتبر غير محددة المدة 

 رقابة القضاء عمى عقد العمل محدد المدة من حيث موضوعو : -2

تنصب رقابة القضاء عمى مطابقة موضوع العقد محدد المدة لتشريع العمل و النظر في مدى 
 سبب المجوء الى العقد و مدتو .  مبلئمة

                                                           
 "تنشا عالقة العمل بعقد كتابً او غٌر كتابً ..." ما ٌلًعلى  11-99القانون  من 91فقرة  98تنص المادة - 1
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و سبب العقد البد ان يكون دقيقا , موضحا  لمميام المقرة انجازىا في ظل الحالة التي دعت 
ل من العقد المبرم مخالفا القانون , و اليو . و ان  االكتفاء بذكر الحالة القانونية فحسب , يجع

االجتماعية لممحكمة العميا ."و حيث ان كبل العقدين و خاصة العقد قد اشار قرار الغرفة 
اذا لم يبين  11-90من القانون  12الثاني المتنازع بشأنو لم يتم وفقا لنص المادة حسب 

 . 1دة ..."فييما اسباب المدة المقررة حسب الحاالت المذكورة بتمك الما

و في قرار آخر لمغرفة االجتماعية بالمحكمة العميا : "... حيث بالرجوع الى وثائق الدعوى و 
ات القرار المطعون فيو و العقود المؤقتة لمعمل , المبرمة بين طرفين يتبين انيا حددت يثيح

مذكرتيا اربعة مرات و ىذا ظاىر من العقود و من اعتراف  المدعي عمييا في الطعن في 
و ىذه العقود تتضمن فقط بيانات متعمقة بمدة عبلقة العمل دون  1997-06-04المؤرخة 

المشارة في الوجو , و ىذا يعتبر مخالفة لممادة  12ذكر اسباب الحاالت المقررة في المادة 
 .2المذكورة التي ىي من النظام العام و كان عمى القضاة معاينة ذلك ..."

االخير ان قضاة المحكمة العميا اعتبر مخالفة عقد العمل محدد المدة يتضح من ىذا القرار 
ىي القرار من النظام العام , و ان المسائل المتعمقة بالنظام العام يمكن اثارتيا  12لممادة 

 تمقائيا من طرف القاضي . 

 المبحث الثاني : استحالة تنفيذ العقد : 

تنتيي عبلقة العمل بحدوث واقعة مادية ينفسخ ليا العقد كحالة انقضاء نشاط القانوني 
لممؤسسة )المطمب االول ( او حالة العجز الكامل او الجزئي )المطمب الثاني ( او حالة الوفاة 

 )المطمب الثالث ( . 

 :  المطمب االول : انقضاء نشاط القانوني لممؤسسة

عبلقة العمل حيث انو  إلنياءنوني لمييئة المستخدمة سبب جديدا عتبر انياء النشاط القاي
المعدل و المتمم , و ىذا قام المشرع الجزائري بمقتضى  11-90ادخل بمقتضى القانون 

ال االقتصادية و بصفة  ألسبابالقانون السابق الذكر بوضع نظاما لمتكفل بالعمال المسرحين 
عمى البطالة و التقاعد المسبق الذي احدثيما المرسوم اي االستفادة من نظام التامين  إرادية

                                                           
 ( . 158975فهرس رقم  1998-93-19, )قرار مؤرخ فً  197, مرجع سابق , ص  السالمذٌب عبد - 1
 ( . 171623, فهرس رقم  1998-12-98)قرار مؤرخ فً ,  112ذٌب عبد السالم , مرجع سابق , ص  - 2
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بتحديد حاالت انياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة  نقومو منو  09-94التشريعي رقم 
)الفرع االول ( و تبان التدابير القانونية الحمائية لمعمال المسرحين في ىذه الحالة )الفرع 

 الثاني ( . 

 : النشاط القانوني لمييئة المستخدمة الفرع االول : حاالت انياء

من القانون عبلقات العمل الفردية  66ادخل القانون حالة انياء النشاط القانوني في المادة 
عبلقة العمل , دون ان يحدد متى يحدث انياء النشاط القانوني لمييئة  إلنياءجديدا  كسبب

ط القانوني لممستخدم , و متى نكون المستخدمة . فما ىو التكييف القانوني لحالة انياء النشا
 امام حالة انياء النشاط ؟

ام يكون ذلك عندما يتوقف المستخدم  ذلك عندما ينتج عن تطبيق نص قانوني , فيل يكون 
عن نشاطو متبعا االجراءات القانونية مثل الشركة المنحمة قضائيا بناء عمى طمب احد 

مختمفة كان  ألسبابم توقفو عن نشاطو الشركاء ؟ ام يكون ذلك في حالة طمب المستخد
 يطمب شطبو من السجل التجاري مثبل . 

 او التصفية  لئلفبلسام يكون ذلك يزول محل العقد و تزول المؤسسة نيائيا بتعريضيا 

افبلس صاحب العمل عمى ان يكون ذلك  بإشياركما يجب يصدر حكما نيائيا يقضي 
 ين نمصحوبا بغمق المؤسسة فاذا لم تغمق يبقى عقد العمل قائما و يستمر تنفيذه مع وكيل الدائ

ام يكون ذلك بسبب وفاة المستخدم و حل المؤسسة , فالموضوع عمى درجة من االىمية , ففي 
قاىرة طبقا  ألسباباللتزامو يرجع  ظل القانون القديم كان عمى المستخدم اثبات ان عدم تنفيذه

لمقواعد العامة التي تحكم العقود المدنية و كان يعفى من المسؤولية انياء عبلقة العمل كمما 
اثبت وجود ذلك االسباب القاىرة و  لو ان يثبت انو في حالة توقف شرعي عن النشاط ليعفى 

حالة تكاثرت في اآلونة االخيرة من المسؤولية بما ان القانون ذكر صراحة ىذه الحالة و ىي 
 بسبب تدىور الوضعية االقتصادية لمببلد و حل المؤسسات و تصفيتيا . 

ىو لماذا جعل المشرع العمال الذين يفقدون  بإلحاحفي ىذه الحالة فالسؤال الذي يطرح نفسو 
عمييا انياء النشاط القانوني لممستخدم يستفيدون من تدابير الحماية المنصوص عمميم نتيجة 

و المتعمق بالتقاعد  1994-05-26المؤرخ في  10-94في المرسومين التشريعيين رقم 
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و المتعمق بالتامين  1994-05-26المؤرخ في  11-94المسبق و المرسوم التشريعي رقم 
 عمى البطالة . 

فيل ىذا االنياء طابعا اقتصاديا ؟ اي ىل يدخل في اطار التسريح ألسباب اقتصادية ؟ و اذا 
, و لم يدرجو  ضمن حالة التسريح  66ان كذلك فمماذا افرده المشرع ببند خاص في المادة ك

االقتصادي ؟ فمماذا جاء في بند مستقل و كحالة من الحاالت انياء عبلقة العمل مستقمة من 
حالة التسريح لمتقميص  من عدد العمال ؟ فربما ان المشرع جعل حالة التسريح متعمقة 

 تسرح او تقمص من عدد العمال و لكن تستمر في نشاطيا , اما بالنسبة  بالمؤسسات التي

القانوني لمييئة المستخدمة فيي تتعمق بالعمال المسرحين من  النشاطليذه الحالة اي انياء 
من المرسوم  02المؤسسة التي تنيي نشاطيا اي ال تستمر في العمل و بالرجوع الى المادة  

و المتعمق بالتامين عمى البطالة فيي  1994-05-26في  المؤرخ 11-94التشريعي رقم 
تنص عمى "تطبيق احكام ىذا المرسوم التشريعي عمى جميع االجراء المنتمين لمقطاع 

اقتصادية اما في اطار التقميص من  ألسبابة االقتصادي الذين يفقدون عمميم بصفة ال ارادي
 10-94من المرسوم التشريعي  02عدد العمال او انياء نشاط المستخدم " كما نصت المادة 

و المتعمق بالتعاقد المسبق عمى نفس المعنى فاذا كيفنا انياء النشاط القانوني لمييئة 
قواعد المتعمقة عنو تطبيق ال المستخدمة عمى انو تسريح لسبب اقتصادي , فيذا ينجر 

بالتسريح و ىذا ما فعمو المشرع الجزائري حين طبق عمى الحالتين نفس االحكام . و لكن 
قواعد خاصة , ففي  القواعد التي تطبق عمى حالة انياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة ىي

وظيف بسبب التوزيع , و ال اولية في الت بإعادةنشاط القانوني نستبعد تدابير حالة انياء ال
 , و ال تقسيم لمعمل وال العمل بالتوقيت الجزئي ...  الخ .  التأىيلاالقدمية و الخبرة و 

 : الفرع الثاني : تدابير الحماية في حالة انياء النشاط القانوني لممستخدم

ان انياء النشاط القانوني لممستخدم ال يعفيو من اعبلم و تبميغ ممثمي العمال قبل القيام بيذا 
 الجراء كما ال يعفيو من احترام ميمة االخطار .ا

فقرة االخيرة "ال يحرر التوقف عن نشاط الييئة  06-73و ىو ما نصت عميو المادة 
  المستخدمة من التزاميا باحترام ميمة العطمة "
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: العجز الثاني المطمب  

-83المعدل و المتمم لقانون  27-84من المرسوم  رقم  40العجز بحسب نص المادة  ان
االجتماعية فانو بصفة عامة ىو عدم القدرة عن العمل , فيو حالة  بالتأميناتالمتعمق  11

تنصيب االنسان في سبلمتو الجسدية فتؤثر في قدراتو البدنية , و يعتبر عجز العامل عن 
الصحية و المينية من االسباب الجدية و الحقيقية التي تمنح العمل لسبب من االسباب 

صاحب العمل الحق في المبادرة بانتياء عقد العمل مع التزام يتحمل كافة االلتزامات التي 
تقررىا  القوانين و النظم و يؤدي العجز عن العمل بسبب المرض او حادث عمل الى انياء 

تيجة مرض او حادث عمل , طبقا لمقوانين السارية عبلقة العمل و يمكن اثبات نسبة العجز ن
 . 131-83و قانون  12-83و قانون  11-83المفعول لقانون  

 : الفرع االول : شروط استحقاق معاش العجز

 االجتماعية الجزائري توافر الشروط التالية :  التأميناتيتطمب معاش العجز وفقا لقانون 

 اوال : ممارسة النشاط الميني : 

االجتماعية عمى ان تطبق احكام  بالتأميناتالمتعمق  272-84من المرسوم  43المادة تنص 
 من ىذا المرسوم عمى االداءات المدفوعة عمى تامين العجز .  20المادة 

و بالرجوع الى نص المادة نجدىا تشترط لحصول المؤمن عميو عمى معاش العجز ان يثبت 
في تاريخ المعاينة او االصابة انو يمارس نشاطا مينيا يحولو الحق في الحصول عمى اجر 

                                                           
, الجريدة الرسمية , العدد  1983 جويمية 02االجتماعية المؤرخ في  بالتأمينات&المتعمق 1-83من القانون  32المادة - 1

 , المعدل و المتمم .  28
-83يحدد كيفيات تطبق العنوان الثاني من القانون رقم  1984فبراير  11المؤرخ في  27-84من المرسوم   43المادة - 2

 .  , المعدل و المتمم 7االجتماعية , الجريدة الرسمية , عدد  بالتأميناتالمتعمق  11
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االجتماعية و تتعمق  بالتأميناتالمتعمق  11-83من القانون  56-52مراعاة احكام المواد 
 المدة التي يجب ان يقضييا العامل في العمل . احكام ىذه المواد ب

 ثانيا : مدة العمل : 

الى شرط ممارسة النشاط الميني يشترط المشرع ان يكون العامل قد عمل اما ستة  باإلضافة
( شيرا 12( ساعة  عمى االقل اثناء االثني عشر )240(  او مائتين و اربعين )36و ثبلثين )

( يوما او 108و ثبوت حالة العجز , و اما مائة و ثمانية ) التي سبقت االنقطاع عن العمل
( سنوات التي سبقت االنقطاع 03( ساعة عمى االقل اثناء الثبلثة )720سبعمائة و عشرين )

عن العمل او ثبوت حالة العجز , و ال يعتمد بشرط المدة في حالة العجز الناتج عن حادث 
 العمل . 

العينية اي تعويض عن العبلج و الرعاية الطبية فيشترط ان  اما ما يتعمق باستحقاق االداءات
( ساعة عمى االقل اثناء الثبلثة 60( ايام او ستين )09يكون المؤمن عميو قد عمل اما تسعة )

( اشير التي سبقت تاريخ التقديم العبلج المطموب التعويض عنو , و اما ستة و ثبلثون 03)
( شيرا التي سبقت تاريخ 12ساعة اثناء االثني عشر ) (240( يوما او مائتين و اربعين )36)

 تقديم العبلج الذي يطمب تعويض نفقاتو . 

 :  ثالثا : شرط السن

يتطمب االستحقاق معاش العجز اال يكون المؤمن لو قد بمغ سن االحالة عمى التقاعد و 
متعمق بالتقاعد المعدل و المتمم و ال 12-83من القانون لرقم  06المقدرة وفقا لنص المادة  

العاممة في طمب االحالة عمى التقاعد  المرأةبستين سنة من العمر عمى االقل مع مراعاة حق 
 ( سنة كاممة . 55ابتداءا من الخامسة و الخمسين ) 

و ال يعتمد بشرط السن اذا كان المؤمن لو لم يستوفيو شرط مدة العمل لبلستفادة من معاش 
المشرع عدم بموغو )المؤمن لو( سن التقاعد الى حصولو عمى  التقاعد , و يعود سبب اشتراط
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معاش التقاعد عند بموغو ليذا السن , اذا و ببموغ المؤمن لو ليذا السن يتحول معاش العجز 
 . 1الى معاش التقاعد 

 الفرع الثاني : حاالت استحقاق معاش العجز : 

 بلث اصناف و ىي كاالتي : االجتماعية عمى ث التأميناتمن قانون  36لقد نصت المادة 

: و يدخل ضمن ىذه الفئة كل عاجز تكون قدرتو عمى العمل ناقصة  اوال : الصنف االول
بمقدار النصف و لكن يستطيع ان يشغل منصب عمل في ىذه الحالة يساوي المبمغ لممعاش 

 من االجر السنوي المتوسط لممنصب و الذي يحسب بالرجوع الى :  60

سنوي تم تقاضيو , اما الى االجر السنوي المتوسط لثبلث سنوات حيث  اما الى اخر اجر-
 يكون قد بمغ اجر العامل اقصاه خبلل حياتو المينية , اذا كان ىذا االجر احسن مبلئمة لو . 

سنوات من التامين يحسب المعاش حسب االجر السنوي  03و اذا لم تكتمل لمعامل -
 .  2المتوسط لفترات العمل الذي اداىا

: يدخل في ىذه الفئة كل عاجز يستحيل عميو اطبلقا القيام باي نشاط  ثانيا : الصنف الثاني
من االجل السنوي المتوسط % 80ماجور , في ىذ الحالة يساوي ميمغ المعاش السنوي 

 . 3لممنصب 

:  يدخل ضمن ىذه الفئة كل عاجز يستحيل عميو اطبلقا القيام باي  ثالثا : الصنف الثالث
اليومية العادية و  باألعمالنشاط ماجور و يحتاج الى مساعدة شخص من الغير لمقيام 

من االجل %  80الضرورية من اجل قضاء امور حياتو حيث و يساوي المبمغ لممعاش 

                                                           
 االجتماعية , المعدل و المتمم .  بالتأميناتالمتعمق  11-83من القانون  46راجع المادة - 1
 االجتماعية .  التأميناتمن قانون  37المادة - 2
 االجتماعية .  التأميناتمن قانون  38المادة  - 3
 
. 
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عن حد ادنى يحدد عن  تقل الزيادةدون ان  40السنوي المتوسط لممنصب و يضاعف بنسبة 
 . 1مطريق التنظي

من المبمغ % 75و ال يمكن في كل االحوال ان يقل المبمغ السنوي لمعاش العجز من  
السنوي االجر الوطني االدنى المضمون و يدفع معاش العجز و المعاشات المنقولة شيريا 

 .  2عند  حمول اجل استحقاقيا

 المطمب الثالث : الوفاة : 

من عبلقات العمل عمى "اذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة  74نصت المادة 
المستخدمة تبقى جميع عبلقات العمل المعمول بيا يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و 

 العمال . 

التي اي تعديل في عبلقات العمل اال ضمن االشكال و حسب الشروط  يطرأال يمكن ان 
ينص عمييا ىذا القانون و عن طريق المفاوضات الجماعية  حيث بحسب ىتو المادة السابقة 

ا وفاة العامل و ليس صاحب تنتيي عبلقة العمل بالوفاة و المقصود بالوفاة ىن فإنياالذكر 
و يمكن ان ينتج عن وفاة صاحب العمل انتياء عبلقة العمل اذا تم بعد وفاتو حل  العمل

لمستخدمة او استحالة استمرارىا ألسباب تقنية او موضوعية او قانونية و ىنا نكون المؤسسة ا
 7-66بصدد تطبيق حالة انتياء القانوني لنشاط المؤسسة كما ىو منصوص عميو في المادة 

و منو و ما سبق ذكره في حالة الوفاة كحالة إلنياء , تستوجب  3من قانون عبلقات العمل
التطرق الى نقطتين و ىما : االولى التي تتعمق بالوفاة الطبيعية , )الفرع االول ( و الثانية 

 فيي الوفاة التي تكون نتيجة مرض او حادث ميني )الفرع الثاني ( و التعويض لكبل الحالتين

 عية و النظام التعويضي :الفرع االول : الوفاة الطبي

ان الوفاة الطبيعية ليس ليا عبلقة بالعمل فبل يترتب عنيا اي التزام في ذمة صاحب العمل اال 
 47ما تقرره قوانين الضمان االجتماعي فيما يخص منحة الوفاة المقررة بمقتضى الواد من 

                                                           
 االجتماعية. التأميناتمن القانون  39المادة  - 1
 االجتماعية التأميناتمن قانون  43المادة - 2
 .  339احمية سميمان , المرجع السابق , ص - 3
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, و 1من منحة الوفاة  المتوفىيستفيد ذوي الحقوق و االجتماعية  التأميناتمن قانون  51الى 
مرة مبمغ االجر الشيري االكثر نفعا المتقاضي خبلل السنة  12الوفاة ب  رأسماليقدر مبمغ 

 لحساب االشتراكات و ال يجب ان  كأساسالسابقة لوفاة المؤمن لو و المعتمد 

مرة مبمغ االجر الوطني االدنى, المضمون و يدفع دفعة  12الوفاة عن قيمة  رأسماليقل مبمغ 
واحدة فور وفاة المؤمن لو , لذوي الحقوق و في حالة تعددىم توزع عمييم منحة الوفاة 

الوفاة مبمغ  رأسمالاما بالنسبة لمعمال غير االجراء فيساوي  ألجراءبالتساوي , ىذا بالنسبة 
 35-85من المرسوم رقم  08شتراك و ىذا ما نصت عميو المادة الخل السنوي الخاضع لبل

غير االجراء الذين  لؤلشخاصو المتعمق بالضمان االجتماعي  1985-02-09المؤرخ في 
 يمارسون عمبل مينيا . 

اما اذا كان العامل المتوفي يستفيد من معاش عجز او معاش تقاعد , او معاش تقاعد مسبق 
عمى االقل فيستفيدون ذوي  50ق لنسبة عجز عن العمل تتساوى او ريع حادث عمل المواف

او معاش  شيرا ( لمعاش العجز 12وفاة يساوي مبمغو المبمغ السنوي ) رأسمالالحقوق من 
من المبمغ  75التقاعد او معاش التقاعد المسبق او ريع حادث عمى ان ال يقل ىذا المبمغ عن 

الحق في منحة الوفاة يمنح بدون شرط مدة معينة الوطني االدنى المضمون , و  ألجرالسنوي 
 .  2لمعمل

 : الفرع الثاني : الوفاة نتيجة مرض او حادث ميني و نظام التعويض

بسبب او ناتجة عن حادث عمل او مرض ميني كما ىي محددة في قانون اذا كانت الوفاة 
لوفاة و معاش منقول حوادث العمل و االمراض المينية , فينا يستفيد ذوي الحقوق من منحة ا

 )ريع الوفاة ( . 

 : اوال : ريع ذوي الحقوق

من االمر  30تمنح لذوي الحقوق اليالك و يقصد بذوي الحقوق طبقا لما نصت عميو المادة 
 انو :  96-17

                                                           
 .  413ذيب عبد السبلم , المرجع السابق , ص- 1

 .  158بن رحال امال , المرجع السابق , ص - 2
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العينية اذا كان تمارس  االدعاءاتزوج المؤمن لو , غير انو ال يستحق االستفادة من -1
 نشاطا مينيا مأجور . 

 .  1سنة حسب مفيوم التنظيم بالضمان االجتماعي 18االوالد المكفولين البالغون اقل من -2

يعتبر مكفولين اصول المؤمن لو و اصول زوجتو عندما ال تتجاوز مواردىم الشخصية -3
 .  2المبمغ االدنى لمعاش التقاعد

ة مبمغ آخر اجر ( مر 12باثني عشر ) 11-83من القانون  48يقدر مبمغ الوفاة حسب المادة 
في اي حال  يجوزشيري في المنصب , و اضافت الفقرة الثانية من نفس المادة عمى انو ال 

عشر مرة قيمة المبمغ الشيري لآلجر الوطني االدنى  اثنيمن االحوال ان يقل ىذا المبمغ عن 
نون من قا 48المضمون , و تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة حسب الفقرة الثالثة من المادة 

 المعدل و المتمم .  83-11

  :  ثانيا : منحة الوفاة

يقدر مبمغ منحة الوفاة باثني عشر مرة مبمغ اآلجر الشيري االكثر نفعا و الذي تحصل عميو 
لحساب االشتراكات  , و ال يمكن ان يقل  كأساساليالك خبلل السنة السابقة لموفاة و المعتمد 

 . 3ألجر الوطني االدنى المضمون  الشيري االجر الشيريمرة قيمة المبمغ  12عن  ىذا المبمغ

                                                           
 , المتعمق بالتقاعد .  1983-07-02المؤرخ في  12-83من قانون  67المادة - 1
 .  االجتماعية التأميناتالمتعمق  11-83من القانون  30المادة - 2

المتعمق بحوادث العمل و االمراض المينية معدل  1983-07-03المؤرخ في  13-83من القانون رقم  52انظر المادة - 3
 .  1996-07-06المؤرخ في  19-96و متمم االمر 
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  خاتمةال    

لكل عالقة قانونية بؤر توتر اما من الناحية االطراف العالقة القانونية او من  
عن  منأىالناحية اخرى  خارج ارادة االطراف فييا ,وان عالقة العمل الفردية ليست 

المشرع محاولة منو  ما جعلزمات في العالقات العمل وىذا أىاتو التصدعات و الت
من اجل الحفاظ عمى االمن والسمم االجتماعي واالقتصادي والسياسي ,حيث اتجو 
نحو وضع ادنى  من االحكام والضمانات القانونية لتنظيم عالقة العمل و التقميل من 

لمشرع المجال واسعا االثار السمبية المترتبة عن انياء ىاتو العالقة حيث ترك ا
 لمحرية التعاقدية فاتجو من االطار التنظيمي الى االطار التعاقدي .

 ولتمكن من االلمام بمختمف ىذا الموضوع قمنا بتقسيمو الى فصمين :    

عالقة العمل الفردية في  حيث تناولنا في الفصل االول حاالت االرادية  النياء
استقالة الذي يقدميا  في شكل التشريع الجزائري , من حيث ارادة الطرفين التي تكون 

او بشكل االحالة الى التقاعد التي تكون اما  العامل لممستخدم باتباع اجراءات قانونية
د ,كما بارادة العامل او عند بموغ  السن القانونية المنصوص عمييا في القانون التقاع

-99من القانون  66غفل عمى حاالت اخرى غير منصوص عمييا في المادة يلم 
 المعدل والمتمم وىي الفسخ و الذىاب االرادي. 11

التي تنيي بيا عالقة  الالإراديةفي حين تطرقنا في الفصل الثاني الى الحاالت     
صادية التي تمس اقت ألسبابالعمل الفردية وىي اما ان تكون بقوة القانون كتسريح 

وتتمثل في اوضاع اقتصادية لمييئة المستخدمة , او البطالن و االلغاء القانوني 
 الالإراديةمن حاالت  ومخالفة بنود العقد لمقانون او وجود ما يجحف لحقوق العمال ,

العالقة العمل الفردية , استحالة تنفيذ العقد اما من الجانب صاحب العمل  إلنياء
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وىذا كمو , ن الجانب العامل كعجزه او وفاتوالييئة المستخدمة او مكانقضاء نشاط 
 طرفي العالقة .  كال  لحقوقالجزائري مع كفالة المشرع 

في ىذا الموضوع نختم بما استخمصناه من  بدراستو ما قمناوعمى سبيل          
    :كآتيالنتائج التي ىي 

عالقة العمل الفردية يتضح لنا انو يمكن  إلنياءانطالقا من موضوع دراستنا -1
لمعامل ان يتقدم الى صاحب العمل بطمب  استقالة باتباع اجراءات قانونية معينة , 

 وكذلك التقاعد ىو حق لمعامل بتوافر شروط منصوص عمييا في القانون التقاعد 

دية عالقة العمل الفر  إلنياءتوجد حاالت غير منصوص عمييا في القانتون العمل -2
 وىي تتمثل في الفسخ و الذىاب االرادي .

 لمخطأيجوز لصاحب العمل ان يقوم بعزل )تسريح( العامل اذا ما وقع ارتكابو -3
 جسيم ووفقا ما حدده المشرع الجزائري.

اقتصادية او ضائقة مالية  ألسبابيجوز لصاحب العمل ان يقوم بتسريح العامل -4
وذلك لحماية المشرع الجزائري حقوق العامل   و قواعد قانونيةلممؤسسة وذلك بشروط 

 من الضياع لمثل ىاذه االسباب .

ابرام عقد العمل مخالف لمقانون يؤدي حتما لمبطالن و كذا انقضاء اجل الرابطة -5
 العقدية  بين صاحب العمل و العامل اال حالة التجديد .

القة العمل حيث ع إلنياءيعتبر انقضاء النشاط القانوني لممؤسسة سبب جديدا -6
 . 11-99ادخل بمقتضى تعديل قانون 

 بإنياءالعجز سبب من االسباب الجدية و الحقيقية التي تمنح صاحب العمل  -7
 عالقة العمل.
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الوفاة الطبيعية التي ليس ليا عالقة  بالعمل فال يترتب عنيا اي التزام في ذمة -8
 صاحب العمل اال بما تقرره قوانين الضمان االجتماعي.

 ان ندرج بعض االقتراحات التالية: ارتأينافي ظل ىذه النتائج المتوصل الييا         

ضرورة ادراج بعض الحاالت الخاصة المتعمقة بانتياء عالقة العمل ضمن -1
تجاىميا  ال يمكنكون ىذه الظاىرة  , القانونية ,الفسخ ,و الذىاب االرادي المنظومة

 من حيث الواقع.

فيما يتعمق بتبميغ قرار التسريح لمعامل البد من التطرق في رسالة التسريح الى -2
الضرورة ذكر وبصراحة االخطاء المنسوبة لمعامل ,لرسم حدود النزاع اذا ما عرض 

اخرى غير تمك  بأسبابصاحب العمل  ال يتذرعاالمر امام القضاء لمفصل فيو حت 
 المنصوص عمييا في رسالة التسريح.

ة تبيان وايضاح مفيوم االضرار المحتممة المنصوص عمييا في المادة ضرور -3
 .94فقرة 73

تدخل المشرع من اجل مسالة تجديد عقد العمل الصريح و الضمني ,وكذلك -4
 تنظيم انياء عقد العمل المحدد المدة.

التبميغ الكتابي لقرار التسريح  ذكرت ألنيا 92مكرر  73اعادة النظر في المادة -5
غموض من حيث االجراء  ما يولدستماع العامل من طرف المستخدم , وىذا قبل ا

 الذي يبدا بو صاحب العمل.

و في االخير نرجو ان نكون قد وفقنا من خالل عرضنا ىذا المتواضع       
 .لمختمف عناصر و جوانب انياء عالقة العمل الفردية
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 صـــــــــــــــــــــالملخ

كبير عمى  تأثيران انياء عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري لما ليا        
الجزائري بمعالجتيا  المشرعالجانب االجتماعي و االقتصادي والسياسي ,فقد قام 

الحمول االفضل واالجدر لحماية حقوق كال الطرفين وىذا بارز من  تقديموسعيو الى 
ىذا راجع لتعسف اصحاب العمل في انياء  11-09خالل قيامو بتعديل القانون 

عالقة العمل ومساسيم بحقوق العمال ,فقد تضمن تدخل الدولة بتنظيم حاالت انتياء 
حيث تتضمن انياء عالقة عالقة العمل تتكفل بتحديد االسباب الجدية ليذا االنياء 

العمل الفردية في التشريع الجزائري حاالت انياء ارادية والتي بدورىا اما ان تكون 
الطرفين كاستقالة ,او االحالة الى التقاعد وتوجد حاالت غير منصوص عمييا  بإرادة

 تأديبية سبابأل ,واما يكون االنياء  االتفاقي في القانون كذىاب االرادي و الفسخ
وذلك الرتكاب العامل لخطا جسيم حسب الشروط القانونية العتباره سبب في التسريح 

الالإرادية  الحاالتعالقة العمل الفردية ىي  إلنياء,اما المضمون الثاني  التأديبي
وىي تكون اما بقوة القانون او باستحالة تنفيذ العقد كوفاة والعجز مع تكفل المشرع 

 صيانتيا باعتباره الطرف الضعيف في ىذه العالقة.لمحقوق العامل وحمايتيا و 
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 قائمة المراجع:

 : النصوص القانونيةاوال: 

 قانون المدني-1

 قانون االجراءات الجزائية.-2

االجتماعية,  بالتأميناتالتعمق  1983 /02/07المؤرخ في  11-83القانون -3
 معدل و المتمم ب: 05/07/1983,المورخة في 28ج.ر,العدد 

 .11/041994المؤرخ في  04-94المرسوم التشريعي -        

 06/07/1996المؤرخ في  17-96االمر -        

المتعمق بالتقاعد ,ج.ر عدد  1983 /07/ 02المؤرخ في  12-83القانون -4
 ,معدل والمتمم ب:05/07/1983,المؤرخة في 28

 .11/041994المؤرخ في  05-94المرسوم التشريعي رقم -          

 .6/07/1996المؤرخ في  18-96االمر رقم -          

 .21/05/1997المؤرخ في  13-97االمر رقم -          

 .22/03/1999المؤرخ في  03-99القانون رقم -          

المتعمق بحوادث العمل و  1983 /20/07المؤرخ في  13-83القانون  -5
 المعدل و المتمم ب: 05/07/1983المؤرخة في  28عدد ,المينية ,ج,راالمراض 

 .06/07/1996المؤرخ في  19-96االمر رقم -          
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المتعمق بالوقاية من النزاعات  06/02/1990في  المؤرخ 02-90قانون رقم -6
الجماعية في العمل و تسويتيا وممارسة حق االضراب ,المعدل والمتمم ,ج,ر,رقم 

 .1996لسنة 06

, المؤرخة في  17,ج,ر, رقم 1990 /04/ 21المؤرخ في  11-90القانون رقم -7
 ,المعدل والمتمم ب:25/04/1990

,المؤرخة 68,ج,ر,عدد 12/12/1991المؤرخ في  29-91االمر رقم -          
 .25/12/1991في 

 .11/04/1997المؤرخ في  03-94المرسوم التشريعي رقم -          

المؤرخة  43,ج,ر,عدد 1996 /07/ 09المؤرخ في  21-96االمر رقم -          
 .10/07/1997في 

 .11/01/1997المؤرخ في  02-97االمر رقم -          

المتعمق بالمدة القانونية  11/01/1997المؤرخ في  03-97االمر رقم -          
 .03,1997لمعمل ,ج,ر,عدد

المتضمن الحفاض  26/05/1994المؤرخ في  09-94المرسوم التشريعي رقم -8
,ج.ر,عدد  الإراديةصفة عمى الشغل و حماية االجراء الذين يفقدون عمميم ب

 .01/06/1994,المؤرخة في 34

المتعمق بمعاشات تقاعد  31/10/1983المؤرخ في  617-83المرسوم -9
 االطارات السامية في حزب الدولة , المعدل والمتمم ب:

 .05/06/1994المؤرخ في  133-94المرسوم التنفيذي -           
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 .01/07/1995المؤرخ في  180-85المرسوم التنفيذي رقم -           

 .23/07/2001المؤرخ في  199-01المرسوم الرئاسي -           

المحدد لكيفيات تطبيق العنوان  11/02/1984المؤرخ في  27-84المرسوم -10
 بالتأميناتالمتعمق  02/07/1983المؤرخ في  11-83الثاني من القانون رقم 

 المعدل و المتمم ب: 1984, 07.ر,عدداالجتماعية ,ج

 .18/10/1988المؤرخ في  209-88المرسوم -                

المتعمق بالضمان  09/02/1985المؤرخ في  35-85المرسوم رقم  -11
غير االجراء الذين يمارسون عمال مينيا ,  لألشخاصاالجتماعي 

المؤرخ في  434-96معدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي  09,1985ج.ر,عدد
30/11/1996. 

يحدد قائمة الدفاتر  06/04/1996المؤرخ في  98-96المرسوم التنفيذي -12
 1996,  17والسجالت الخاصة التي يمزم بيا المستخدمون ومحتواىا ,ج.ر, رقم 

 : ثانيا: المؤلفات

 الجزائري, ديوانسميمان ,التنظيم القانوي لعالقات العمل في التشريع   احميو -1
 .2002’الثانية,الجزائر الجامعية, الطبعةالمطبوعات 

سميمان ,اليات تسوية منازعات العمل و الضمان االجتماعي في  احميو -2
 الجزائر  .ج, ط الثانية ,د. الجزائري, الطبعةالقانون 

في التشريع العمل الجزائري ,دار ىومة  التأديبيبن صاري ياسين والتسريح  -3
 .2005,الجزائر ,لمطباعة والنشر والتوزيع 
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في شرح قانون العمل الجزائري ,لمنشر والتوزيع  صابر, الوجيزبن عزوز  -4
 .2010,الجزائر ,

 دار ىومة , في اصالحات االقتصادية في الجزائر , راشد راشد, عالقة العمل -5
 .2005الجزائر ,

رشيد واضح وعالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائر ,دار  -6
 2002لمطباعة ,طبعة ىومة 

السياسي الجزائري, دار اليدى عين مميمة ,الجزائر  بوالشعير, النظامسعيد  -7
 .1999,الطبعة الثانية ,

,ديوان المطبوعات  تأديبياسعيد طرابيت ,سمطة المستخدم في التسريح العمال  -8
 .2001الجامعية ,الجزائر,

ديوان  , اثاره ,اجراءاتو,التسريح لسبب اقتصادي ,مفيومو  عطا اهلل بوحميدة , -9
 .2009المطبوعات الجامعية,الجزائر,

في شرح قانون العمل ,عالقات العمل الفردية  بشير, الوجيزىادفي  . -10
 .2002الريحانة لمنشر والتوزيع,الجزائرو والجماعية, دار

عبد السالم ذيب  ,قانون العمل  الجزائري والتحوالت االقتصادية ,دار  -11
 .2003القصبةلمنشر,الجزائر,

الخمدونية  و الحماية االجتماعية ,دار العملعجة جيالني ,الوجيز في قانون  -12
 .2005لمنشر والتوزيع ,الجزائر ,
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 الرسائل الجامعية :ثالثا: 

الوظيفية واالقتصادية لمعامل في القانون العمل  ىادفي, الحمايةبشير -1   
-2007دكتوراه دولة في القانون ,جامعة باجي مختار,عنابة, الجزائري, أطروحة

2008. 

بن رجال امال ,حماية العامل عند انتياء عالقة العمل في القانون الجزائري -2  
 .2008-2007,مذكرة ماجستير ,جامعة الجزائر ,

 11-90من القانون  73في اطار المادة  التأديبيةزوبة عزالدين ,سمطة المستخدم -3
المتعمق بعالقات العمل اطروحة ماجستير في القانون الخاص ,جامعة محمد 

 .2011بوقرة,بومرداس,

اقتصادية في القانون الجزائري  ال سبابفتحي وردية ,ضوابط انياء عالقة العمل -4
لجزائر اطروحة دكتوراه ,تخصص قانون , جامعة مولود معمري ,تيزي وزو ,ا

,2013. 

المتعمق بعالقات  11-90فيصل يوسف ,عقد العمل محدد المدة في ظل قانون -5
 .2015-2014ورقمة, ماستر, جامعةالعمل ,مذكرة 

محدد المدة في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائر  العقد امال,  سالمي-6
 .2013-2012قسنطينة, ماجستير, جامعة,اطروحة 

 ث:مقاالت وابحا: رابعا

,المجمة 12/01/2000المؤرخ في  182539اسعد زىية ,التعميق عمى قرار رقم -7
 .49,ص2001القضائية ,العدد الثاني ,الجزائر ,
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في ضوء الفقو والقضاء ,المجمة  التأديبياو الفصل  قويدري, العزلمصطفى -8
 .41,الجزء 2004الجزائرية لمعموم القانونية و االقتصادية و السياسية ,عدد الثاني ,

القضائية لممشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة  يب, الحمولذعبد السالم -9
,المجمة القضائية لممحكمة العميا ,العدد الثاني دار  11-90من القانون  04مكرر73

 .2001لقصبة ,ا

بشير ىادفي ,التعويض عن التسريح عن العمل بسبب تغير الوضعية القانونية -10
الظروف  الثاني, حولالوطني  الضرر, الممتقىلممؤسسة المستخدمة و دوره في جبر 

االقتصادية لممؤسسة واثارىا عمى العالقات العمل في التشريع الجزائري ,جامعة 
 .2010جيجل,

 المحكمة العميا:قرارات : خامسا

الصادر في  235420المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -1
 .01,العدد2003المنشور بالمجمة القضائية لسنة 0 ,29/03/2002

الصادر في  199417االجتماعية ,قرار رقم  العميا, الغرفةالمحكمة -2
 ,المنشور في كتاب االستاذ عبد السالم ذيب.06/06/2000

الصادر في  211629االجتماعية ,قرار رقم  العميا, الغرفةكمة المح-3
 .01,العدد2002المنشور بالمجمة القضائية لسنة  17/02/2002

,الصادر في 190088المجكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -4
 .02,العدد2001,المنشور في المجمة القضائية لسنة  15/02/2000

في  لصادرا 132207ة االجتماعية ,قرار رقم المحكمة العميا ,الغرف-5
 .02,العدد 1997,,المنشور في المجمة القضائية  07/05/1996
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الصادر في  191277المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -6
11/04/2000. 

,الصادر في  193797المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -7
11/04/2000. 

,الصادر في 157154العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم المحكمة -8
10/02/1998. 

,الصادر في 160726المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -9
 .55,العدد 1999,المنشور في المجمة القضائية ,14/04/1998

الصادر في  189921المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -10
15/02/2000. 

الصادر في  19958المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -11
16/05/2000. 

الصادر في  182539المحكمة العميا ,الغرفة االجتماعية ,قرار رقم -12
 .02,العدد2001,المنشور في المجمة القضائية , 18/01/2000
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