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 مقدمة

بي، ايعد قانوف العمؿ حديث النشأة إىتمت بو مختمؼ التشريعات منذ قانوف حمور 
 ألجؿ تنظيـ الروابط التي تنشأ بيف رب العمؿ والعامؿ أو بيف المستخدـ واألجير، ضبطيا

  18تدخمت مختمؼ الدوؿ بوضع شروط تنظيميا وذلؾ منذ القرف فوتحضيرىا مسبقا، 
مالية وما ترتب عنيا مف عدـ التوازف بيف لصناعية الرأسا إثر الثورة 19ومطمع القرف 

 وبظيور النظاـ اإلشتراكي تـ سف قانوف يشمؿ  .آثار سمبية عمى ظروؼ العمؿو الطرفيف 
و يطبؽ عمى كؿ العماؿ ال يقتصر فقط عمى عماؿ الصناعة وأطمؽ عميو تسمية التشريع 

 عمى أنو و القانوف اإلجتماعي،العمالي، لكف سرعاف ما ىجرت تمؾ التسمية ليطمؽ عمي
العامؿ ىذا و  ال تعكس طبيعة العبلقة التي تربط رب العمؿكونيا إنتقدت ىذه التسمية كذلؾ 

 معناه الحقيقي.التسمية مف جية، مف جية ثانية ال تعكس 

مست تسمية قانوف العمؿ كإطار قانوني لتنظيـ الرابطة  ىذه االختبلفات التيأماـ 
شأ بيف طرفيف غير متساوييف في المراكز القانونية، طرؼ يممؾ وسائؿ القانونية التي تن

صدار األوامر وطرؼ يخضع ليا وال يممؾ إال قوة العمؿ مقابؿ  اإلنتاج وكذا سمطة التوجيو وا 
نشاءه مصادر لتدالفقو الحديث تسمية قانوف العمؿ،  اطمؽ عميو ،األجر خؿ في تكوينو وا 

 مصادر مينية.و  عديدة منيا شرائع دينية، أعراؼ

إىتمت المواثيؽ الدولية بتنظيـ عبلقة العمؿ مف خبلؿ اإلعتراؼ بحؽ اإلنساف أو  
ستمرارىا. احقوؽ المصيقة بالشخصية وضمانالبإعتباره حقا مف و  الفرد في العمؿ  لحياتو وا 

قانوف العمؿ بإىتماـ بالغ مف جانب الفقو والقضاء والتشريع وذلؾ  بيذا حظي
لذا إعتبر قانوف العمؿ وليد  بقطاع حساس يخص الفئة المنتجة في المجتمع إلرتباطو الوثيؽ

 الظروؼ اإلقتصادية واإلجتماعية، ما يفسر عدـ إستقراره لتأثره بالمستجدات اإلقتصادية
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واإلجتماعية، الدولية والداخمية، وما يفسر التطورات اليامة التي سجميا عبر الزمف رغـ 
، وجسد مف خبللو حقا عف أحكاـ القانوف المدني استقؿ بيا تيال حداثتو وتكوينو لذاتيتو

مختمؼ الدساتير الوطنية منيا الدساتير ، ذلؾ الحؽ الذي أكدتو حؽ في العمؿأساسيا وىو ال
كما حرصت عمى ضمانو عمى أف مستوى ذلؾ إعتبرتو واجبا وشرفا لمعامؿ.  التي الجزائرية

يدؼ مف وضع قانوف والالسائد في كؿ دولة،  نمط السياسي واإلقتصادييختمؼ باختبلؼ ال
 .وتجسيد الطابع الحمائي لوتنظيـ عبلقات العمؿ دخؿ الدولة في الذي يترجـ مدى تالعمؿ 

تدخؿ الدولة لضماف الحماية البلزمة ىو يبرر الطابع الحمائي لقانوف العمؿ ما  إف
 عدالةاللؾ لتحقيؽ لمعماؿ بجميع مراحؿ عبلقة العمؿ وبصفة خاصة مرحمة إنيائيا، وذ

 ة إقتصادية بيف طرفييا، العامؿ بإعتباره األضعؼ إقتصاديا و توازف في عبلقة متميزة بفجالو 
 المستخدـ صاحب القوة مف الناحية اإلقتصادية.و  والجدير بالحماية في العبلقات المينية

أصدر بدوره المشرع الجزائري عدة قوانيف لتنظيـ عبلقات العمؿ وتبنى سياسة 
 لممنظمة الدولية العمؿ  تشغيؿ الكامؿ أو العمالة الكاممة كما جاء في مختمؼ اإلتفاقياتال

 إستمر العمؿ بالقوانيف الفرنسية التي ال تتعارض  أيف 1962و ذلؾ بعد اإلستقبلؿ أي منذ 
ثـ  (1) 31/12/1962المؤرخ في  157-62ذلؾ بمقتضى القانوف رقـ و  و السيادة الوطنية

 إتسمت أساليب تنظيـ عبلقات العمؿ بالتمييز بيف القطاع  1975إلى  1966في سنة  بعدىا

بسبب عدـ المساواة بيف و  1975في سنة و  (2)القطاع الخاص و  العاـ أو الوظيؼ العمومي
ىو و  تـ صدور قانوف لتنظيـ عبلقات العمؿالقطاعيف بسبب النيج اإلقتصادي المتبع، 

                                                                                 

(1) LOI N° 62-157 du 31/12/1962 tendant a la reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 

31 décembre 1962, JO N° 2 du 11/01/1963. 

(2) 171716111971101

13121971

171716111971

10113121971

17032904197539

16051975
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 سي العاـ لمعامؿ يتصؼ بالشمولية وىو القانوف األسا 12-78القانوف رقـ 
الخاص عمى حد السواء و  األحكاـ القانونية المطبقة في القطاع اإلقتصادي العموميوتوحيد 

كما إتصؼ ىذا القانوف بالتنظيـ الكامؿ والدقيؽ لعبلقة العمؿ التي تربط العامؿ بالمؤسسة 
 ونيا مف حقوؽ حيث حدد مختمؼ تفاصيؿ ىذه الروابط مف وقت إنشاءىا ثـ إلى مضم

لتزامات طرفييا، إلى مختمؼ طرؽ تعديميا نقطاعياو  وا  نيائيا.و  ا   ا 

إستمر تطبيؽ ىذا النص رغـ اإلنتقادات العديدة التي وجيت لو لتطبيقو اآللي عمى 
كؿ العماؿ دوف التمييز بينيـ، وىو ما قتؿ فييـ روح التنافس والمبادرة واإلبداع، إلى غاية 

ظيـ عبلقات العمؿ يقـو عمى أسس ومبادئ جديدة بسبب التحوؿ أيف صدر قانوف تن 1990
اإلقتصادي الذي خاضتو الدولة الجزائرية، بإتخاذىا النظاـ الميبرالي كمنيج جديد و  السياسي

 ذلؾ إنطبلقا مف قانوف رقـ و  سبب فييا التسيير اإلشتراكيتلمخروج مف األزمة التي 
إلقتصادية مف ىيمنة القانوف العاـ ليطبؽ الذي أخرج المؤسسة العمومية ا ،(1) 88-01

منافسة، قانوف التجاري، قانوف القانوف المدني، القانوف العمييا القانوف الخاص أي 
 اإلجراءات المدنية ... إلخ.

بطابعيا الحمائي كما  السابقة لفترة االصبلحات االقتصاديةإنفردت مختمؼ نصوص 
الدور التدخمي لمدولة فييا،  زبرو أدى لمما مؿ تميزت بسيادة الضبط القانوني لعبلقات الع

واألمف اإلجتماعييف لمعماؿ، غير أف ىذا التوجو السمـ اإلستقرار التاـ و  يسمح بتحقيؽ
                                                                                                                                                                                                                                                             

170729041975

3916051975

17032904753916051975

170029041975،

3916051975

174729041975،

3916051975

174729041975،

3916051975

(1) 8837،12011988،

0213011988 
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الحمائي رتب عيوب تتمثؿ في إستحالة ضماف إستمرارية عمى مستوى العديد مف الدوؿ 
 اإلندماج فييا.نتيجة متغيرات اقتصادية دولية تحتـ عمى الدوؿ عدـ تجاىميا و 

مسايرة في ظؿ محيط اقتصادي يتسـ بالحركية والتعقيد، كاف عمى قانوف العمؿ ف
تبني الجزائر و  نزعتو الحمائية مع كؿ ىذه المستجدات، فعمى إثر تغير المعطيات الدولية

 النظاـ الميبرالي عرؼ قانوف العمؿ بوصفو جممة مف القواعد المنظمة لعبلقات العمؿ الفردية
األىداؼ التي نزع إلييا قانوف و  ماعية توجيات حديثة ترجمت في جممة مف الغاياتالجو 

 المسالؾ التي اعتمدىا لتحقيؽ ىدؼ األطراؼ.و  جممة مف المناىجو  العمؿ

"القاصر اجتماعيا" ىي الغاية األساسية  هفإف كانت الحماية الوظيفية لؤلجير بإعتبار 
رار مرونة قواعده القانونية أضحت مسألة حتمية في المحددة تاريخيا لقانوف العمؿ إال أف إق

ظؿ الحركية غير المعيودة التي عرفيا التنظيـ القانوني ككؿ ضمف اإلطار العاـ لمرؤية 
 اإلقتصادية التي تفرض الموازنة بيف المصالح اإلقتصادية و  الجديدة لمعبلقات اإلجتماعية

مؿ بإضمحبلؿ توجو العاـ أي تفادي و المصالح اإلجتماعية تفاديا الضمحبلؿ قانوف الع
 أزمة قانوف العمؿ.

لقد أقرت توجيات عالمية بأنو في ظؿ اقتصاد السوؽ ال بد مف تجاوز عمومية قانوف 
صبلبة أحكامو التي ال تتماشى مع األوضاع الخاصة بكؿ مؤسسة السيما وقت و  العمؿ

لعالمية التي تشترط إضفاء المالية او  ىذا ما سعت إليو حتى المؤسسات النقديةو  األزمات،
 طابع المرونة عمى قانوف العمؿ إلسناد إعانات مالية في إطار برنامج اإلصبلح 

 .(1)الييكمي 

ذيف اعتبروا القواعد الأكد عف أىمية ىذا المسعى دعاة السياسة اإلقتصادية المعاصرة 
داء اإلقتصادي، كما الحمائية ليذا القانوف عامبل فاعبل في انتاج اإلختبلالت الييكمية لؤل

                                                                                 

(1) B.I.T la réforme des codes du travail en Afrique francophone : désengagement de l’Etat et fléxibilité 

pérspéctive, Genève, 1995, p. 93. 
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إحدى ضرورات تنفيذ برامج اإلصبلح تعد التخمي عنيا و  أكدوا عمى أف مراجعة ىذه القواعد
اإلقتصادي، مرجحيف اإلعتبارات اإلقتصادية عمى اإلعتبارات اإلجتماعية بغض النظر، عف 
 األثار الحظيرة التي يمكف أف تترتب عمى منيجيـ ىذا السيما مف حيث مساسو بالسمـ

 .(1)اإلجتماعي 

العمؿ بالشكؿ الذي يسمح بتحقيؽ إتضح ضرورة إضفاء المرونة عمى قواعد قانوف 
نوع مف الموازنة بيف المصالح اإلقتصادية لممؤسسة المستخدمة والمصالح اإلجتماعية لمعامؿ 

يقية دوف التخمي عف النزعة ففي جميع مراحؿ عبلقتيـ العقدية، أي ضماف الموازنة التو 
يقية ال تيدؼ إلى فية لقانوف العمؿ التي ال بد أف تبقى إحدى سماتو فالمرونة التو الحمائ

نما التخفيؼ منيا مراعاة لممصمحة اإلقتصادية الضامنة  اإلستثناء عف ىذه النزعة الحمائية وا 
 لقدرتيا التنافسية.و  إلستمرارية المؤسسة

عمؿ وفي أىدافو المتجية عف ىذا التحوؿ في قانوف ال ىلـ يكف المشرع الجزائري بمنأ
نحو إقامة نوع مف الموازنة بيف البعديف اإلقتصادي واإلجتماعي، بؿ العالمية التي إنخرط 

النظاـ الرأسمالي وتخميو عف المبادئ اإلشتراكية التي تعطي األولية لمبعد  وفييا بتبني
 اإلجتماعي عف البعد اإلقتصادي.

زمة اإلقتصادية لمدولة لمخوض في بسبب الظروؼ واأل 11-90صدر القانوف رقـ 
ر رزنامػػة مػػػػػف النصوص اصػػػػدإاإلصبلحات اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية مف خبلؿ 

برالي تنافسي منيا قػػػانػػػػػػػػػػػػػوف اإلستثمار األجنػػبي قػػػانػػػػوف اإلستػػثػػػمار الخاص يطابع لذات 
حواه إعادة تنظيـ فقانوف في ال... إلخ. حمؿ ىذا القرض و  قانوف المنافسة، قانوف النقد

الطابع التنظيمي، بؿ أضفى عمييا و  عبلقات العمؿ عمى أسس جديدة، بإلغاء فكرة الشمولية
األسموب التعاقدي والتفاوضي الذي يتجسد مف خبلؿ التنظيـ الفردي والتنظيـ الجماعي ليذه 

                                                                                 

(7) 

200630. 
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عتبر بذلؾ قانوف رقـ  ر يتضمف األحكاـ العامة لمختمؼ قانوف إطا 11-90العبلقة، وا 
نياء عبلقة العمؿ بإعتبارىا الحد األدنى التي يتعيف إحترامياسمراحؿ نشوء و   توفرىا.و  ير وا 

الذي يخضع إلرادة و عقد العمؿ الوسيمة التي تنشأ بيا عبلقة العمؿ، كذلؾ أصبح 
بيف أوسع نطاؽ  في تحديد شكمو ونوعو ثـ يأتي العقد الجماعي الذي يتمـ ويبـر عمى وطرفي

يكمؿ بإبراـ إتفاقيات جماعية عمى لرب العمؿ أو مف يمثمو وممثمي العماؿ ونقاباتيـ 
 مستويات مختمفة متنوعة، يكوف مضمونيا تنظيـ عبلقات العمؿ وشروطيا بأكثر تفاصيؿ 

 وبأسموب تفاوضي إتفاقي.

 فؼمنيا وخعف نزعتو الحمائية بؿ حور رغـ ىذه التحوالت لـ يتخمى قانوف العمؿ 
مف صرامتيا لغايات اقتصادية مفروضة لضماف استمرارية المؤسسة بؿ وحتى تحكـ حاالت 

و في أ انتياء عبلقة العمؿ سواء كاف بقوة القانوف مثؿ ما ىو في حالة الوفاة والتقاعد والعجز
حاالت اإلنياء باإلرادة المنفردة، والتي تشكؿ ضمانات قانونية ىامة بالنظر لمغاية 

جتماعية لقانوف العمؿ، والتي أصبح ليا دورا خاصا ومتميزا واستثنائيا في توفير الحماية اإل
واإلستقرار  االقتصادية لمعامؿ بعد انتياء أو إنياء عبلقة العمؿ، فمتى تعذر ضماف األمف

ستمرار عبلقة العمؿ، قامت الضرورة الوظيفي لتصحيح ما يترتب عف ىذا اإلنياء مف  وا 
 قداف المنصب أو فقداف األجر مصدر رزقو.أضرار نتيجة ف

الطابع بالرغـ مف ف ،أصبحت قواعد قانوف العمؿ قواعد تضمف توازف العبلقةبيذا 
العمؿ صبلحيات واسعة في التنظيـ صاحب خوؿ المشرع  عميواإلقتصادي الذي أضفي 

جابة ئلستلأف قانوف العمؿ مجبرا  مف منطمؽمؤسستو، لاإلقتصادي والمالي واإلجتماعي 
نصوص قانونية جعؿ ىذه الوالتكنولوجي وىو ما لمقتضيات التطور االقتصادي واالجتماعي 

مكف مف التعايش تعديميا أو إنيائيا لتتخضع إلرادة الطرفيف في إعدادىا و تتتصؼ بالمرونة 
تبني مرونة إيجابية لضماف بقاء ىذا توجب إذ ي ،واإلجتماعية مع المتطمبات اإلقتصادية

ستمرار فاعمية قواعدهالقانوف و  أف ىذه المرونة لـ يفرضيا طرفي ىذه العبلقة بؿ  عمى .ا 
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أدى إلى المساس بالبعد اإلجتماعي ما فرضتيا المتطمبات اإلقتصادية الدولية والوطنية وىو 
 لقانوف العمؿ بإستبعاد دور الدولة التدخمي في ىذا المجاؿ.

ـ ىذه التغييرات والتوجيات في خضديمومة عبلقة العمؿ يفرض مسعى الحفاظ عمى 
العبلقة العقدية كمما تـ المساس بالمركز القانوني لمعامؿ  فرض ضوابط عمى، الجديدة

، ال سيما في مرحمة انتيائيا بؿ وحتى في مرحمة ما بواسطة األحكاـ اإلجرائية والموضوعية
 بعد انتيائيا.

العمؿ اإلتجاه الرامي إلى تؤكد مرحمة ما بعد عقد العمؿ أو ما بعد انتياء عبلقة لذى 
 التحوؿ نحو إضفاء المرونةمس  لقد ،اإلجتماعيةو  الموازنة بيف كؿ مف المصالح اإلقتصادية

 جميع مراحؿ عبلقات العمؿ مف نشوئيا إلى تنفيذىا بؿ يقيةفبصفة خاصة المرونة التو و 
خدـ في برزت أكثر مف مرحمة انقضائيا أو زواليا حيث خوؿ المشرع سمطات ىامة لممستو 

 وبقائيا. انياء ىذه العبلقة متى بررت ذلؾ أسباب جدية تيدد استمرارية المؤسسة

مف  عمى غرار باقي التشريعاتو  في ىذه المرحمةعبلقة العمؿ  يحاط المشرع الجزائر أ
الدوؿ بضوابط ىامة تؤكد عمى محافظة قانوف العمؿ عمى طابعو الحمائي، مقابؿ تمكيف 

و اإلقتصادية، ىذا المسعى الذي إمتد ألثار ما بعد إنتياء المستخدـ مف ضماف مصمحت
يذه األثار لاإلتفاقية المنظمة و  عبلقة العمؿ ليكشؼ عف خصوصية القواعد القانونية

إقرار حماية خاصة لمعامؿ في مرحمة حاسمة تفقده أجره مصدر  ىو ما يتجمى فيو  الخاصة،
ثبات حقو  خبلؿ نظاـ التعويضات ذلؾ سواء مفو  تفرض ضرورة إيجاد دخؿ بديؿ،و  رزقو وا 

إحبلؿ نظاـ الحماية اإلجتماعية محؿ الحماية العقدية بعنواف بفي استرجاع المنصب أو 
الضماف اإلجتماعي، لتكوف بداية لعبلقات قانونية جديدة توفر إحدى مقتضيات العمؿ البلئؽ 

معنى اإلقتصادي الرامي ، دوف تجاىؿ لمالوقاية منياو  التكفؿ بالمخاطر اإلجتماعيةىي و  أال
ذلؾ مف خبلؿ إمتداد اإللتزامات و  قدرتيا التنافسية بتجنب مخاطرىا،و  إلى ضماف إستمراريتيا

 الخاصة بالعامؿ لما بعد إنتياء عبلقة بموجب بنود عقدية سابقة إلنقضاء العقد.
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أثار ما بعد كل من الوقوف عند من خالل تكشف ىذا الموضوع دراسة إن أىمية 
ما يترتب عنيا من أثار و  لمعاملعند مختمف حاالت إنتياء الحياة المينية و  إنتياء عقد العمل

حياة العامل في طوال تختمف بإختالف حالة اإلنياء التي قد تمتد لفترة وجيزة كما قد تمتد 
 التخفيف من النزعة الحمائية لمعامل.و  ظل واقع يفرض المرونة في التسيير

يبين ىو األمر الذي و  اإلقتصادية،و  من خالل ما يرميو من بدائل لمحماية اإلجتماعية
خصوصية األثار التي تنتج من  ،يفرض طرح إشكالية تتمحور حولو أبعاد ىذه الدراسة

التي تكشف عن ذاتية و  الممتدة لما بعد عقد العملو  مختمف حاالت انتهاء عالقة لمعمل
  التوجه الحديث لقانون العمل في محاولة الموازنة بين مصمحة العاملو  هذا العقد

 المستخدمة.مصمحة الهيئة  و

 دموقوف عنتم إتباع المنيج الوصفي التحميمي، و ل اإلشكاليةلإلجابة عمى ىذه و 
تحديد حالتو بإعتبارىا الواقعة و  أبعادىا وجب األمر أوال التعرض إلى مسألة إنياء عقد العمل

ىي صور متعددة يتم التميز بينيا عمى أساس و  التي تنشأ عمى إثرىا مرحمة ما بعد العقد،
م الوقوف عند حاالت إنتياء عقد العمل المبررة لترتيب ثمدى إمتدادىا، و  عة ىذه األثارطبي

 حسب شروط ليذه اآلثار اإلمتدادو  بين الفورية التي تتأرجحو  أثار ما بعد عقد العمل
جراءات خاصة لكل حالة من الحاالت إنتياء عالقات العمل و  ، تخول مرحمة )الباب األول(ا 

 العمل الحق في تصفية مخمفات الحق المنقضي من خالل الحقوق المادية ما بعد إنتياء عقد
عالقات قانونية جديدة مع ىيئات الحماية  أنشمن جية أخرى تو  ىذا من جية،المالية و 

ما يفرض من إلى جانب لمعامل ضمان دخل بديل و  اإلجتماعية التي تسير عمى التكفل
تبررىا حماية الحفاظ عمى السرية المينية و  المنافسةو من إلتزام بعدم إلتزامات عمى عاتق

 .)الباب الثاني(المصمحة اإلقتصادية لممستخدم 



 

 13  

 

 الباب األول

  إنتهاء عالقة العنل حاالت

  لألثارواملطلق النسيب  االمتداد بني

يعد العمؿ أىـ عنصر لمعيشة األفراد، ذلؾ أنو مصدر رزقيـ وقوت أوالدىـ، وقد شيد 
المراحؿ التاريخية بدءا مف النشاط الفردي لسد الحاجات عدة تطورات عبر مختمؼ 

لقد كانت عبلقة العمؿ في بادئ األمر قائمة و  الشخصية وصوال إلى العمؿ التابع المأجور،
 وسيادة قانوف العرض (1) عمى منطؽ القوة ثـ السيادة المطمقة لمبدأ سمطاف اإلرادة في التعاقد

زدياد حجـ النشاطات الصناعية والتجارية خاصة مع با 19الطمب السيما في بداية القرف و 
الثورة الصناعية التي شيدتيا أوروبا، وقد ظؿ العماؿ لزمف ليس بالقصير بعيديف كؿ البعد 

ضؼ إلى أاالضطياد واالستغبلؿ وتدني األجور، و  عف كؿ أشكاؿ الحماية مف سوء المعاممة
، مما أدى إلى ظيور الحاجة إلى كثرة حوادث العمؿو  الصعبة،و  ذلؾ ظروؼ العمؿ السيئة

ىذا عف طريؽ الضغط و  وجوب تكويف أو إحداث تكتبلت عمالية تطالب بحقوؽ العماؿ،
 .مف ثـ تحسيف وضعية العماؿو  عمى أرباب العمؿ في رفع مستوى األجور،

أصحاب العمؿ الذي أصبح ييدد و  وأماـ تزايد حدة الصراع بيف التكتبلت العمالية
 جتماعي كاف لزاما عمى الدولة اف تتدخؿ بوضع قوانيف تكفؿ تحقيؽ التوازفاألمف االو  السمـ

تنوعت و  نطاقوو  نشاء قانوف العمؿ الذي توسع مضمونواثـ و  اإلستقرار في مجاؿ العمؿ،و 
 .صاحب العمؿو  الطمأنينة في العبلقة بيف العامؿو  احكامو ليبعث روح األمف

                                                                                 

(1) 

199813
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أصحاب العمؿ في إنياء عبلقة تعسؼ  تقييدو  لضماف إستقرار عبلقة العمؿ غير أنو
الصادر  11-90رقـ قانوف المساسيـ بحقوؽ العماؿ ظؿ نسبيا خاصة في ظؿ و  العمؿ
رقـ ىو ما أدى إلى ضرورة تدخؿ الدولة مف جديد بتعديؿ قانوف و  (1) 21/04/1990بتاريخ 

نتياء قواعد مف شأنيا أف تنظـ حاالت او  وضع أحكاـو  المتضمف عبلقات العمؿ، ،90-11
رقـ ذلؾ بموجب قانوف و  تكفؿ تحديد األسباب الجدية إلنياء عبلقة العمؿ،و  العمؿ عبلقة

المتعمؽ بعبلقات  11-90رقـ المعدؿ والمتمـ لقانوف  21/12/1991المؤرخ في  91-29
(2) العمؿ

. 

، في فرعو الثالث مف 11-90أفرد المشرع مسألة إنياء عبلقة العمؿ في القانوف رقـ 
نيائيا التي تندرج تحت الباب الثالث تسادس المتعمؽ بتعديؿ و الفصؿ ال عميؽ عبلقة العمؿ وا 

المتضمف حقوؽ وواجبات العماؿ حيث عدد الحاالت التي يمكف أف تضع حدا لعبلقة العمؿ 
منو التي يستخمص منيا  66أي حاالت إنتياء عبلقة العمؿ وذلؾ تحديدا في المادة 

يمتد آثارىا لما بعد إنتياء عقد العمؿ ومنيا مف ال يمتد بؿ صورتيف أساسيتيف ليا منيا مف 
 ليا أثر فوري.

 66التي تضمنتيا المادة و  المستخدـو  تتنوع طرؽ إنياء الرابطة العقدية بيف العامؿلذا 
 :التي تنص عمى أنو  11-90مف القانوف رقـ 

 تنتيتي عالقة إلعمؿ في إلحاالت إلتالية :"

 قانوني.إلبطالف أو إإللغاء إل -
 دة.و محدإلدة إنقضاء أجؿ عقد إلعمؿ ذي إلم -

                                                                                 

(1) 90112104199017
25041990 

(2) 912921121991911121041990
6825121991 
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 إإلستقالة. -
 إلعزؿ.  -
 .، كما ورد تحديده في إلتشريعؿ عف إلعمؿامإلعجز إلك -
 إلتسريح لمتقميص مف عدد إلعمؿ. -
 إنياء إلنشاط إلقانوني لمييئة إلمستخدمة. -
 إلتقاعد. -
 "إلوفاة. -

األثار نفس جميع الحاالت  في رتبلعمؿ، ال تف ىذا التنوع في صور انتياء عبلقة اإ
ال سيما في مرحمة ما بعد عقد العمؿ أو ما بعد انتياء عبلقة العمؿ، فإنياء عقد العمؿ ميما 

دائما الحؽ في تعويضات عف فقداف منصب العمؿ أو تركو، كما ال منح اختمفت صوره ال ي
تماعية، فأثار انتياء عقد العمؿ يمنحو بصفة مطمقة تمؾ الحقوؽ الناجمة عف الحماية اإلج

عمى بعض حاالت اإلنياء دوف البعض األخر، مما يفرض  ةفي المرحمة البلحقة لو قاصر 
أي التي الفوري اإلمتداد ذات الوقوؼ عند تحديدىا بالتطرؽ إلى حاالت انتياء عبلقة العمؿ 

النتياء عبلقة  في حيف تتميز حاالت أخرى، )إلفصؿ إألوؿ(تسجؿ قصور في إمتداد أثارىا 
العمؿ بأثار متنوعة االمتداد ترتب مخمفات عديدة في مرحمة ما بعد عبلقة العمؿ لتشمؿ 

 .)إلفصؿ إلثاني(خاصة ولتنشئ عبلقات قانونية جديدة والتزامات مستمرة تعويضات 
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 الفصل األول
  إنتهاء عالقة العنلحاالت 
 املنتدة نسبيا األثارذات 

بيف  تجمعة العمؿ في طياتيا نياية لمرابطة العقدية التي مؿ مسألة إنياء عبلقحت
التي ينجـ عنيا فقداف األجير لمجموعة مف الحقوؽ واإلمتيازات و  األجير،و  المستخدـ

األساسية، لتنشأ عبلقات جديدة مع ىيئات وأطراؼ مختمفة، أو لتقـو إلتزامات فرعية تفرضيا 
 خصوصية ىذه العبلقة وذاتية ىذا العقد.

لمبدأ العاـ في عقود العمؿ ىو أال يقيد العقد حرية العامؿ ويجعمو ممتزما بتقديـ إف ا
خدماتو طواؿ حياتو. كذلؾ مف غير المنطؽ في ظؿ التطور التكنولوجي الحالي الحديث عف 

 إستقرار العامؿ في منصب عممو.

مف ىذا المنطمؽ، عممت التشريعات العمالية لمعظـ الدوؿ عمى تكريس حؽ طرفي 
بلقة العمؿ في إنيائيا سواء ألسباب إرادية أو غير إرادية، تفرضيا إعتبارات إقتصادية أو ع

إعتبارات إجتماعية. فبيذا تتعدد صور إنتياء عبلقة العمؿ في ىذه التشريعات ومبرر ذلؾ 
أيضا تجاوز تعسؼ أصحاب العمؿ في إنياء عقود العمؿ ومساسيـ بحقوؽ العماؿ السيما 

مبدأ سمطاف اإلرادة، والذي أدى إلى تدخؿ الدولة بوضع أحكاـ وقواعد مف في مرحمة سيادة 
 وضع ضوابطيا.و  شأنيا تنظيـ حاالت إنتياء عبلقة العمؿ وتحديد أسبابيا

إذا كاف مف المستقر عميو بالنسبة لمعقود ىو إنقضائيا بإنقضاء اإللتزامات األساسية 
ات الناشئة عنو، ما يبرر قياـ حاالت ليا، فذات الوضع ينطبؽ عمى عقود العمؿ والعبلق

إلنتياء عبلقة العمؿ دوف إمتداد آلثارىا في الوقت الذي تستمر اإللتزامات في حاالت أخرى 
لما بعد إنتياء عقد العمؿ، ليجسد بذلؾ قانوف العمؿ دوره الخاص واإلستثنائي في تطوير 
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لمعامؿ بعد إنياء عقد العمؿ تقنيات الحماية البعدية مف خبلؿ توفير الحماية اإلجتماعية 
دوف المساس بمصمحة المؤسسة بؿ حمايتيا بما يضمف التوازف بيف اإلعتبارات اإلجتماعية 

 واإلقتصادية.

  11-90رقـ عمى ىذا األساس وقبؿ الوقوؼ عند ىذا الدور الجديد لقانوف العمؿ 
يتـ التطرؽ إلى حاالت الذي يبرز مف خبلؿ إمتداد أثار اإلنتياء إلى ما بعد عقد العمؿ، س و

)إلمبحث  األثر الفوري والمرتبطة في جزء منيا بالعامؿالتي يغمب فييا إنتياء عبلقة العمؿ 
وتمؾ الحاالت األخرى غير الممتدة األثر والمرتبطة بوضعيات خاصة حيث ال ينتج  إألوؿ(

 )إلمبحث إلثاني(.عنيا أي تعويض أو حقوؽ خاصة أو إلتزامات 
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 املبحح األول

 العاملب اللضيكةإنتهاء عالقة العنل حاالت 

يعد عقد العمؿ مف العقود التي تكتسب طبيعة خاصة تجعمو يتميز عف غيره مف 
يمكف أف ينتيي ألسباب متعددة، إرادية أوغير إرادية، إذ مف المبادئ و  العقود المشابية لو،

عبلقة العمؿ باإلرادة  إنياء فيالتي يرتكز عمييا قانوف العمؿ أحقية كؿ مف طرفي العقد 
المنفردة، إلعتبارات خاصة بالعامؿ أو تحقيقا لمصمحة المؤسسة أو ضماف حسف تسييرىا 

دارتيا أو إستمراريتيا مف خبلؿ اإلبقاء عمى الكفاءات البشرية الفعالة.  وا 

حبس بيذا قانوف العمؿ مسعاه الجديد في ظؿ المتغيرات اإلقتصادية المعاصرة في 
ف اإلعتبارات اإلقتصادية واإلجتماعية متجاوزا غاية بياف نوع مف الموازنة الوصوؿ إلى ضم

دعاة السياسة اإلقتصادية المعاصرة في تغميب اإلعتبارات اإلقتصادية لما سينتج عنو مف 
اإلبتعاد عف اإلعتبارات الحمائية أو البعد الحمائي ليذا خبلؿ أزمة قانوف العمؿ المتولدة مف 

 العمؿ بعيدا عف دوره الحمائي.قانوف لفائدة  القانوف، فبل وجود

الحمائي  هستمرار دور في إتترجـ صورة اإلبقاء عمى الحماية اإلجتماعية لقانوف العمؿ 
المجسد مف خبلؿ تكريس قواعد لمنع تعسؼ أصحاب العمؿ وعدـ المساس بحقوؽ العماؿ 

رادتو المنفردة عمى أف بؿ أكثر مف ذلؾ مف خبلؿ إقرار حؽ العامؿ في إنياء عقد العمؿ بإ
مف  66يتـ ذلؾ ضمف الضوابط المقررة قانونا وىو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

بتكريس حؽ العامؿ إلستقالة فيي حؽ لو كما ىو حؽ ثابت لمموظؼ  11-90القانوف رقـ 
رز عف ىذا الحؽ الذي يف ،مػػػنو 217في المادة  (1) 03-06العمومي تطبيقا لؤلمر رقػػػػػػـ 

التي ال تفتح المجاؿ إلستحقاؽ و مخمفات تؤكد عف نسبية آثار ىذا النوع مف اإلنياء 

                                                                                 

(1) 34301507200646

16072006
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تعويضات مالية عمى أنيا قد تخمؼ إلتزامات بناء عمى بنود عقدية سابقة ليذا اإلنياء 
  .)إلمطمب إألوؿ(

كذلؾ مكف المشرع صاحب العمؿ مف إنياء عقد العمؿ إلعتبارات خاصة بمصمحة 
الجسيـ الذي يبرر المجوء إلى إجراء  هألسبب يعود في حد ذاتو لمعامؿ كخطالمؤسسة و 

 )إلمطمب إلثاني(.التعويض خاصة صاحب العمؿ أية أثار تحميؿ التسريح التأديبي دوف 

 املطلب األول

 ةــــــــــــكالـــتـــاإلس

، التي لعمؿتعترؼ معظـ التشريعات منيا التشريع الجزائري باإلنياء اإلنفرادي لعبلقة ا
المستخدـ إذا ما توفرت شروط مشروعية تصرفو مف خبلؿ  أيحد الطرفيف أقد تكوف بمبادرة 

ما مف طرؼ العامؿ في حالة طمب إيداعو عمى التقاعد و  التسريح التأديبي أو اإلقتصادي، ا 
 جز صحي أو عند رغبتو في اإلستقالة.إصابتو بعأو عند 

أىـ مف ىي تي تضع حدا ألبدية عبلقة العمؿ، و حالة مف الحاالت التعتبر اإلستقالة 
بؿ وفي أعمى وثيقة في  .كذا في اإلتفاقيات الدوليةو  ةف الداخمييانو الحقوؽ المكرسة في الق

 .وىي الدستور القانوف الداخمي

 معظـ أحكاميا تتفؽ مع القواعد العامةإف اإلستقالة تصرؼ باإلاردة المنفردة فبإعتبار 
، إألوؿ( )إلفرع ستخبلص خصائصياإلذلؾ لمفقو  اركاليا تعريفا ت ضعي المشرع الجزائري لـو 

 شممتئلستقالة خاصة لمع ذلؾ تدخؿ المشرع الجزائري بصفة ضيقة في وضع أحكاـ 
  )إلفرع إلثاني(. اآلثار المترتبة عنياو  شروط صحتيا

و أمف طرؼ ىذا األخير العدوؿ عنيا عمى الرغـ مف أف اإلستقالة حؽ لمعامؿ فإف 
 .)إلفرع إلثالث(بتخمؼ أحد شروطيا و أتكوف مرتبطة بالمستخدـ إعادة تكييفيا 
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خوؿ المشرع الجزائري كبقية التشريعات األخرى حؽ العامؿ في إنياء عقد العمؿ 
مف  68ىو ما كرسو المشرع في المادة و  ألسباب خاصة يتـ ذكرىا عند تحرير اإلستقالة

 التي تنص عمى أنو : و  11-90رقـ  قانوف
 ."إإلسػػتػػػػػػػقػػػػػػػػالػػػػػػػػة حػػػػػػػػػؽ معػػػػػتػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػػػو لػمػػػعػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػؿ"

اإلستقالة تخص العقد غير محدد المدة، ىذا يعني أنو ال يمكف إنياء عقد محدد المدة 
حسب القواعد العامة إما نوع مف العقود يتـ إنيائيا عف طريؽ اإلستقالة، بإعتبار ىذا ال

بإنتياء المدة أي حموؿ األجؿ بمف إحدى طرفي العقد  فسخطريؽ العف بإتفاؽ الطرفيف أو 
ىو ما جعؿ و  المشرع الجزائري لـ ينص عمى ىذه الحالةو  إتماـ العمؿ المطموب إنجازهبأو 

 (2)ما المشرع الفرنسي. أ(1) د المدةإستعماؿ حؽ اإلستقالة في العقد المحد زالبعض يجي
ىي تعد الوسيمة التي و  إعتبرىا حؽ لمعامؿ الذي يربطو مع المستخدـ عقد غير محدد المدة

 .ليا تضع حداو  أبدية عبلقة العمؿو  تقيد ديمومة

الشغمية التي تكشؼ بصورة خاصة مف إنتياء العبلقة يقتضي الوقوؼ عند ىذه الحالة 
 .)ثانيا(تحديد خصائصيا و  )أوال(، التعريؼ بيا عمى األثر الفوري ليا

 تعريؼ إإلستقالة -أوال
 لذا ،لـ يعرؼ المشرع الجزائري اإلستقالة، لذا سيتـ اإلعتماد عمى التعاريؼ الفقيية

 امؿ ػػػػحؽ مخوؿ قانونا لمعىو و  حالة مف الحاالت القانونية المنيية لعقد العمؿتعتبر اإلستقالة 

                                                                                 

(1) 

420172
(2) Voir l’article L.1243-1 et L.1243-4 du code travail francais. 
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إنياء عقد العمؿ باإلرادة حالة مف حاالت بعبارة أخرى ىي و  .(1)مؿحد لعبلقة الع وضعل
مف العامؿ تنصؿ و  فسختعد و  ،بحؽ العامؿ فيياتعترؼ جؿ التشريعات العمالية و  ،المنفردة

  .التزاماتو المينية

اإلستقالة تعبيرا إراديا عف رغبة العامؿ في إنياء عبلقة العمؿ الذي يحمؿ كؿ تشكؿ 
لقانوني، لذا يتعيف عمى العامؿ أف يكوف عمى بينة مف أمره عند تقديـ مقومات التصرؼ ا

 .دوف أف يشوبيا إبياـ إستقالتو

قد عرفيا و  تصنب في نفس المعنى ااإلستقالة إال أنيالفقيية حوؿ تعريفات التعددت 
  (2) البعض عمى أنيا "الفعؿ الذي يترؾ فيو العامؿ المشروع طوعا وبمبادرة خاصة"

 لبعض عمى أنيا "تصرؼ قانوني باإلرادة المنفردة لمعامؿ الذي يبدي رغابتو الجديةو عرفيا ا
مف خبلؿ ىذا التعريفيف يتضح أف  (3) "غير الغامضة في وضع حد أو نياية لعقد العمؿو 

صر صحة اإلستقالة بإعتبارىا اأوسع مف األوؿ ألنو يتضمف كؿ عنو  التعريؼ الثاني أشمؿ
را واضحا في إنياء العقد بينما التعريؼ األوؿ حصر اإلستقالة تصرؼ قانوني يستمـز تعبي

 .فيما يصدر مف العامؿ بمبادرتو الخاصة في اإلستقالة

نياء إأما الفقو الفرنسي قدـ عدة تعاريؼ معظميا تعتبر اإلستقالة عمى أنيا تنازؿ أو 
ية دوف أي ضغط إرادي لعقد العمؿ غير محدد المدة بمبادرة مف العامؿ بطريقة إرادية رضائ

  .(4) مف صاحب العمؿ

                                                                                 

(1) 2010
194 

(2) 1984312

(3) 896

2

(4) « Démission signifie renoncer volontairement a une situtation, un avantage ou un droit en droit du travail, la 

demission est le fait pour un salarié de prendre l’intiative de rompre le rapport juridique de dependence qui le 

lie a son employeur … » www.dictionaire-juridique.com 

Voir aussi: ELSA Peskin–CYRIL Wolmark, droit du travail, 12
eme

 Edition, Dalloz, Paris, 2018, p.386  

http://www.dictionaire-juridique.com/
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فمف خبلؿ إستقراء قرارات المحكمة العميا نجد القرار الصادر عف  ،موقؼ القضاء وعف
أنيا تعبير كتابي يبدي فيو  عرفت اإلستقالة عمى 07/01/2010الغرفة اإلجتماعية بتاريخ 

غادرة منصب عممو بعد يمكنو في ىذه الحالة مو  العامؿ رغبتو في انياء العبلقة مع المستخدـ
مع  تقالة تعبير كتابي يجسد إنياء إلعالقةإإلسجاء فيو " حيث، (1)فترة اإلشعار المسبؽ

 إلمستخدـ".

تصرؼ " ىذه المسألة فعرفيا عمى أنيالقضاء الفرنسي سباقا في حسـ ولقد كاف ا
ياء عقد بإرادة منفردة يعبر بموجبو العامؿ بطريقة واضحة ال لبس فييا عف إرادتو في إن

     .(2)العمؿ"

حذا المشرع الجزائري حذو القوانيف العمالية العالمية حيث نص عمى أف االستقالة حؽ 
 .11-90رقـ قانوف المف  68معترؼ بو وفؽ ما نصت عميو المادة 

وفي غياب تعريؼ تشريعي لئلستقالة، تولت ذلؾ بعض اإلتفاقيات الجماعية منيا 
حيث عرفت ىذه األخيرة اإلستقالة  (،SOMIZالصناعية )صيانة اإلتفاقية الجماعية لشركة ال

 .(3)"لعبلقة العمؿ عف طرؼ العامؿ راديالقطع اإل"منيا عمى أنيا  172في المادة 

فبل تكوف إييا عف ما دفعو لذلؾ سببا مطمب االستقالة لالعامؿ وفي حالة تقديـ 
نما ب وضع قائـ  ىمثابة اعتراض عماالستقالة حينئذ تعبيرا عف الرغبة في ترؾ العمؿ وا 

سبب تحويمو كأف يقدـ عامؿ استقالتو مسببا إياىا ب، يعترض عمية العمؿ مقدـ طمب االستقالة
، فاألمر حينئذ ليس استقالة بقدر ما ىو احتجاج عمي قرار النقؿ، واألصؿ أف لجية أخرى

                                                                                 

(1) 54478007012010
2010339

(2) 

2020330
(3) 352 
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الة مقبولة إال إذا االستقالة ىي إعبلف رغبة عف ترؾ العمؿ، وفي ىذه الحالة ال تعد االستق
  و.تضمف قرار قبوؿ االستقالة إجابة العامؿ إلى طمب

ففي تمؾ الحالتيف سواء كانت اإلستقالة مشوبة بعيب مف عيوب اإلرادة أو اإلستقالة 
لمقاضي و  المسببة أو المشروطة تعد صورية غير حقيقية، فيي كصورية اليبة تخفي بيعا،

تقالة، إذ عميو أف يتحقؽ مف مدى توافر اإلرادة الحقيقية الحرية الكاممة في تقدير ظروؼ اإلس
 .(1)جديتيا مف جية اخرىمف و  ليا مف جية

 خصائص إإلستقالة  -ثانيا
عتربت تصرفا و  صنفت اإلستقالة عمى أنيا حؽ لمعامؿ إذا ما قرر إنياء عبلقة عممو ا 

 اإلستقالة.السابقة، يمكف إستخبلص بعض خصائص قانونيا إراديا مف خبلؿ التعاريؼ 

 : إإلستقالة تتعمؽ بالنظاـ إلعاـ( 7
  66حدد المشرع الجزائري حاالت إنتياء عبلقة العمؿ عمى سبيؿ الحصر في المادة 

أعتبرت مف و  السالفة الذكر 68وأعتبرت اإلستقالة إحدى ىذه الحاالت مف خبلؿ المادة 
المواثيؽ الدولية ال سيما ما  النظاـ العاـ إستنادا إلى مبدأ حرية العمؿ الذي تضمنتو مختمؼ

  (3)العمؿ الجبري والعمؿ البلئؽو  بشأف حرية العمؿ (2)أقرت منظمة العمؿ الدولية
 مف الدستور  69المادة الفقرة األولى مف ىو ما نجده في و  لمخمتؼ الدوؿوكرستو الدساتير 

 .، مف خبلليا يكوف لمفرد الحؽ في العمؿالجزائري

                                                                                 

(1)2005
148

(2) www.ilo.org 

انؼًم انالئك يٍ أجم انضالو ٔانمسضج ػهٗ انظًٕز، ٔ سٔنٛح، تشأٌ انؼًانحنًُظًح انؼًم ان 205و 2ضاجغ فٙ شنك انرٕطٛح ضق (3)

  .22-3، ص 2018 ،، كرٛة طازض ػٍ إزاضج صٛاصاخ انؼًانح تًكرة انؼًم انسٔنٙ، صٕٚطا2017انظازضج فٙ جٕاٌ 

052018398400 
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لممتعاقد حرية  يخوؿ يالذىو الحؽ في التعاقد و  مبدأ آخرؿ مف الحؽ في العميتفرع  
العمؿ الذي يناسب مؤىبلتو المينية لكف مف جية أخرى و  إختيار الطرؼ األخر المتعاقد معو

نيائوو  لو حؽ التعاقد ىذا ما يجسد صفة عدـ أبدية العبلقة القانونية بإمكانية إنيائيا مف و  ا 
  .خر منعوأحد الطرفيف دوف أف يحؽ لمطرؼ اآل

 إإلستقالة إنياء لمعقد باإلرإدة إلمنفردة :( 3

مف جانب العمؿ إنطبلقا لعقد العمؿ باإلرادة المنفردة إنياء كيفت اإلستقالة عمى أنيا 
ال يجوز عقد شريعة المتعاقديف لالمساس بقاعدة ا اإستثناء زلقواعد العامة التي تجيمف ا
إال أف القاعدة غير مطمقة ؽ.مدني  106المادة  بتعديمو إال بإتفاؽ الطرفيف عمبلال و  نقضو

منيا إنياء العقد مف جانب  ،فيي تجيز نقض أو إنياء العقد لؤلسباب التي يقررىا القانوف
كذا عقد العمؿ في قانوف العمؿ عف طريؽ التسريح إذا كاف و  (1) كما ىو عقد الوكالة واحد

ة إذا كاف مف جانب العامؿ ذلؾ أو عف طريؽ اإلستقال اإلنياء مف جانب صاحب العمؿ
 .طبقا لمشروط المقررة قانونا

 :  إإلستقالة حؽ نسبي( 0
ال يعني إستعماؿ ىذا ىذا  ،اإلستقالة مظير مف مظاىر حرية العمؿأف حؽ إعتبار 

وىما الكتابة وميمة  يفالبد لمعامؿ أف يتقيد بشرطإذ  ، فيو حؽ نسبي،ةمطمقبصفة الحؽ 
 68نصت عميو المادة ما لوفقا تبراف كذلؾ مف خصائص اإلستقالة وىما يعاإلشعار المسبؽ 
 . 11-90مف قانوف رقـ 

 

 

                                                                                 

(1) 585 
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 ثاويفرع الال

 تــــلالــــخــــالاسصحت روط ــــص

عف ال المساس بيا و  يمكف اإلعتراض عمييا ال ،اإلستقالة مف النظاـ العاـتعد أحكاـ 
حؽ لمعامؿ يمارسو متى  يانبالرغـ أ ة.اإلتفاقية الجماعيطريؽ اإلتفاؽ الثنائي أو في إطار 

متى قدـ أسباب مبررة لذلؾ لذا فيي ليست حقا مطمقا بؿ نسبي مقيد  دعت الضرورة إلى ذلؾ
تفاقية كتحديد المدة و  بقيود قانونية إشعار المسبؽ في اإلتفاقيات الجماعية لبعض مناصب ا 

بإحتراـ شروط شكمية عمى مثؿ تتمف أىـ القيود الواردة عمى ممارسة حؽ االستقالة و ، العمؿ
شروط و )أوال( لنفاذىا بشرط اإلخطار المسبؽمصحوبة أف تصدر اإلستقالة مكتوبة 

 .)ثانيا( موضوعية تخص صحة تصرؼ العامؿ اإلرادي وتسبيبو

 إلستقالةإلشكمية لط و شر إل -أوال
 ىي عمى النحو التالي : و  ترتبط اإلستقالة بشروط شكمية فرضيا القانوف

 : يكتابر إإلستقالة في شكؿ و صد( 7
إف التعبير عف اإلستقالة في القانوف الجزائري يكوف في شكؿ مكتوب وىو ما جاء في 

 التي تنص عمى أنو : مف قانوف العمؿ  68المادة مف  2الفقرة 
"عمى إلعامؿ إلذي يبدي رغبتو في إنياء عالقة إلعمؿ مع إلييئة إلمستخدمة أف يقدـ 

 إستقالتو كتابة". 
برسالة  أوفيجوز أف تدوف بخط اليد شكميا و  طريقة الكتابةو  كيفيةالمشرع الجزائري ـ يحدد ل

عادية أو باأللة راقنة أو الحاسوب أو حتى إرساليا عف طريؽ رسالة إلكترونية موجية لصاحب 
أو رئيسو السممي حيث يعبر فييا صراحة عف نيتو في إنياء عبلقة العمؿ مع الييئة العمؿ 
 ة. لمستخدم
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قيد المشرع الجزائري شكؿ اإلستقالة بالكتابة دوف سواىا فمـ يأخذ باإلستقالة الشفاىية 
ال يمكف إستنتاجيا مف عدـ إستئناؼ العامؿ كما صعب إثباتيا، و  سيؿ اإلدعاء بياألنو 

 . (1)لعممو بعد عطمة مرضية أو بعد العطمة السنوية أو بعد توقيؼ تأديبي

فأخذا االستقالة في التعبير عف المشرع المصري و  الفرنسيكؿ مف المشرع وسع بينما 
دوف تقيدىا بشكؿ معيف لكف ىناؾ بعض اإلتفاقيات الجماعية  (2)شفييالو  الضمنيبالتعبير 

لمدة فإعتبر أف إنقطاع العامؿ عف عممو تشترط الكتابة عف طريؽ رسالة موصى عمييا 
 إلتحاقو بعممو يعد إستقالة  دوف( خمسة عشرة يوما دوف تقديـ مبرر لذلؾ أو 15)

رفض العامؿ في ظروؼ العمؿ أو حصوؿ العامؿ عمى و  والغياب المتكرر لمعامؿ دوف مبرر
الحاالت ىذه إال أف المشرع الجزائري لـ يأخذ بيذا الرأي ويترتب عمى مثؿ  (3)عمؿ آخر

التسريح كوف قد تخمى عف منصب عممو ويالعامؿ مف الرتبة بإعتبار أف توقيع عقوبة التنزيؿ 
 .اإلتفاقيات الجماعية والنظاـ الداخمي لممؤسسةأو في  اقانونالمعموؿ بيا وفؽ اإلجراءات 

 :  إلمسبؽ بفترة إإلشعار تقيدإل( 3
ذلؾ مف خبلؿ نص الفقرة و  المسبؽ، شعارالمشرع الجزائري االستقالة بميمة اإلقيد 

 مف قانوف العمؿ، حيث جاء فييا:  68األخيرة مف المادة 

يغادر منصب عممو بعد فترة إشعار مسبؽ وفقا لمشروط إلتي تحددىا إإلتفاقيات  ..."
 و إإلتفاقات إلجماعية"أ

 

 
                                                                                 

(1) 2003409 

(2) 
19062008261

(3) Cass. soc, 29 jan. 2014, Numero 12-25414 cite in Laëtitia MOREL-POULIQUEN, Droit social cours et 

applications corrigées, Gualino, Paris, 2019 p. 217. 
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  إلمسبؽ:تحديد مدة إإلخطار أ( 
حسب المادة السالؼ الذكر نجد أف المشرع لـ يتدخؿ في تحديد مدة اإلشعار المسبؽ 

مع ذلؾ يمكف لعقد العمؿ أف يتضمف  (1) اإلتفاقات الجماعيةو  بؿ ترؾ المجاؿ لئلتفاقيات
 ذلؾ حسب القواعد العامة لمقانوف المدني و  بالتالي يرجع إلييا الطرفافو  مثؿ ىذه األحكاـ
  .(2)كما توصمت إليو قرارات المحكمة العمياو  منو 119و 106و تحديدا المادتيف 

ة ألخرى مدة اإلخطار مف مؤسساإلتفاقات واإلتفاقيات الجماعية في تحديد اختمفت 
والعكس صحيح، فنذكر طويمة ومف منصب ألخر فكمما كاف المنصب ميـ كانت المدة 

مؤسستي سونمغاز وشركة سونطراؾ حيث تتراوح ىذه المدة في شركة سونطراؾ ما بيف شير 
إلى ستة أشير، بمعدؿ شير لعماؿ التنفيذ غير المؤىميف، وشيريف لمعماؿ المؤىميف، وستة 

 .(3)شير لئلطارات السامية 12سطة، ومف ستة أشير إلى أشير لئلطارات المتو 

إلنتاج الكيرباء في مادتيا اإلتفاقية الجماعية لمشركة الجزائرية حددت مف جيتيا 
( 3( ستة أشير بالنسبة لئلطارات السامية، وثبلثة أشير)06مدة اإلشعار المسبؽ بػ ) 147

( بالنسبة لمستخدمي 1كـ، شير واحد)( بالنسبة لمستخدمي التح2بالنسبة لئلطارات، وشيريف)
 و ميامو.  أف يقـو بإلتزاماتو التعاقديةالتنفيذ ويتعيف عمى العامؿ خبلؿ ىذه المدة 

المشرع الفرنسي في مصدر تحديد فترة اإلشعار المسبؽ وذلؾ مف خبلؿ المادة  وسع
L.1237-1
لمسبؽ التي تنص عمى أف تحديد مدة اإلشعار امف قانوف العمؿ الفرنسي  (4)

                                                                                 

(1) 2002452 

(2) 4504600907200802
2008439

(3) 337 
(4) Article L.1237-1 code du travail dispose « En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées 

par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. 

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au préavis, son 

existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »  
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في حالة و  اإلتفاقات الجماعيةو  يمكف أف يكوف بعدة طرؽ إما قانونا أو عف طريؽ اإلتفاقيات
وقد  لممنطقةحسب عدـ تحديدىا بالطرؽ السالفة الذكر يجوز المجوء إلى األعراؼ المينية 

المستقيؿ ال يمكنو أف يفرض ميمة جاءت في إحدى قرار محكمة النقض الفرنسية أف العامؿ 
 .(1)أطوؿ مف المدة المحددة في اإلتفاقية الجماعة إخطار

ذ القضاء الفرنسي ليذا الموقؼ يعني أف ميمة اإلخطار تعد مف النظاـ العاـ اتخإإف 
باإلتفاقية  إال بنص قانوني أو ال يجوز اإلتفاؽ عمى تعديميا إما برفعيا أو تخفيضيا

 الجماعية.

مدة اإلخطار المسبؽ، جماعية تحديد قد يحدث أف تيمؿ اإلتفاقيات أو اإلتفاقات ال
فيكوف ىناؾ إشكاؿ لطرفي عبلقة العمؿ سواء بالنسبة لمعامؿ الذي ال يمكنو أف يحددىا 
بصفة إنفرادية وبالتالي ال يمكنو مغادرة منصب عممو كما يشاء وال يجوز لممستخدـ أف 

 إال أف ىناؾ ،(2)مف جيتو وال يجوز لمقاضي حموؿ محؿ إرادة طرفي عبلقة العمؿيحددىا 
كما يجوز الرجوع إلى قواعد  ،(3)معامؿ مغادرة منصب عممو فور تقديـ إستقالتومف يجيز ل

  .(4)العرؼ المتعارؼ عمييا في المنطقة أو المينة

 ار: شعإإليمة مسرياف  ب(
 مادة ػػػػػاليبدأ سرياف ميمة اإلشعار المسبؽ حسب القاعدة العامة المنصوص عمييا في 

التعبير عف اإلرادة ينتج آثاره مف الوقت الذي يتصؿ فيو أف أال وىي نوف المدني مف القا 61
عمـ إلى تصؿ اإلستقالة اإلشعار عندما بالتالي يبدأ سرياف ميمة و  بعمـ مف وجو إليو،

                                                                                 

(1) Olivier FARDOUX, à propos de soc 1
er
 juillet 2008, La semaine juridique N° 40 du 30 septmebre 2008, 

jurisprudence N° 1508, pp. 31 à 33.  

(2) 06

(3)  

(4) 344 



 

 29  

 

ذلؾ بيدؼ و  ،االتفاقات الجماعيةو  اإلتفاقياتة المحددة في لمدمع ذكر ا1صاحب العمؿ 
مف تعويض اإلشعار مكف ىذا األخير خبلؿ فترة لت  و  العمؿ،المحافظة عمى مصمحة صاحب 

ثبات وصوؿ اإلستقالة إوعمى العامؿ أف يبذؿ ما في وسعو لمحصوؿ عمى  العامؿ المستقيؿ.
ف رفض ذلؾ فمو أف يقوـ و  تأشير عمى نسخة منيالإلى عمـ المستخدـ إما بطمبو أف يتـ ا ا 

بتبميغ رسمي عف طريؽ محضر ستبلـ، أو بإرساليا برسالة مضمونة الوصؿ مع اإلشعار باإل
بؿ إيصاؿ اإلستقالة أو تبميغيا لصاحب العمؿ طريقة الجزائري  عالمشر لـ يحدد و  .(2)قضائي

ترؾ المجاؿ مفتوحا إلثباتيا حتى ولو كاف بالوسائؿ اإللكترونية الحديثة فرسائؿ اإللكترونية 
 .شعارميمة اإلبداية سرياف و  يعد تاريخ إرساليا وسيمة إثبات

 يوبعد انقضاء ميمة اإلخطار مف حؽ العامؿ مغادرة منصب عممو حتى لو لـ يبد
ىو ما يجعؿ رفضو رفضا تعسفيا في ىذه الحالة وىذا ما أكدتو و  صاحب العمؿ موافقتو،

 السالؼ الذكر. 11-90رقـ مف قانوف  68المادة 

 إلشروط إلموضوعية لإلستقالة - ثانيا
ممارسة الحؽ في اإلستقالة بأي شرط موضوعي، فالعامؿ لـ يقيد المشرع الجزائري 

غير ممـز بتبرير أو تسبيب إستقالتو، ذلؾ أف اإلستقالة بالنسبة لو تصرؼ باإلرادة المنفردة ال 
والقانوف رقـ  12-78يستمـز قبوؿ صاحب العمؿ لنفاذىا، وىذا خبلفا ألحكاـ القانوف رقـ 

يث ألزمت أحكاميا العامؿ الراغب في اإلستقالة المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية ح 82-06
ال كانت باطمة وعديمة األثر.  بتسبيبيا وتبريرىا وا 

                                                                                 

(1) ٔ

2012219 

(2) 2009
109110 
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 استنادا إلى ما سبؽ فيمكف التأكيد عمى أف اإلستقالة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 
لذا يتـ التأكيد عمى أنيا تصرؼ باإلرادة  ،ال تنفرد بشروط موضوعية خاصة 90-11

 ميو األحكاـ العامة لصحة الرضا.عتنطبؽ  المنفردة

 إإلستقالة تصرؼ باإلرإدة إلمنفردة :( 7
وتسري  مكرر مف قانوف المدني الجزائري التصرؼ باإلرادة المنفردة 123المادة  تجيز

المشرع الجزائري المادة أجاز في قانوف العمؿ و  (1)عميو أحكاـ العقد بإستثناء أحكاـ القبوؿ
 ا التصرؼ إلنياء عبلقة العمؿ باإلرادة المنفردة السالفة الذكر مثؿ ىذ 68

عتبر تصرفا يرتب آثار قانونية وىو إنياء عقد العمؿ بالنسبة لممستقبؿ يشترط في و  وا 
 اإلستقالة كتصرؼ إنفرادي شروط صحتو في التعبير عنو.

تعتبر اإلستقالة إنياء باإلرادة المنفردة بحيث ال تتوقؼ عمى قبوؿ صاحب العمؿ ليا، 
يصدر تعبيرا عف إرادة العامؿ في إنياء عقد العمؿ غير محدد المدة، إنفرادي ي عمؿ في

عتبر ىذا الحؽ مف النظاـ العاـ اإلجتماعي بالنسبة لمعامؿ، كونو يتفؽ مع القواعد اآلمرة  وا 
التي يتسـ بيا قانوف العمؿ التي ال يجوز اإلتفاؽ عمى مخالفتيا، والتي تيدؼ أساسا إلى 

 .(2)ألدنى مف الحماية لمعامؿ وىو الطرؼ األضعؼ في العبلقةضماف الحد ا

 صحة إلرضا : ( 3
 ينشأ التصرؼ القانوني حسب القواعد العامة بالتعبير عف اإلرادة كما حددىا الفقو 

قد تكوف صريحة أو ضمنية كتابة أو شفاىة أو باإلشارة المتداولة ، فوالقانوف بمختمؼ الصور
مف القانوف  61و 60ال يدع الشؾ فيو عمبل بأحكاـ المادتيف عرفا أو بإتخاذ أي موقؼ 

 المدني.
                                                                                 

(1) 123

(2) 
20114749



 

 31  

 

عمبل بمبدأ الخاص يقيد العاـ إشترط المشرع في قانوف العمؿ أف يصدر التعبير عف 
اإلستقالة كتصرؼ إرادي في شكؿ كتابي بصفة مفيومة واضحة غير مبيمة ال تحمؿ أي 

 لبس أو تأويؿ. 

في التعبير عف اإلستقالة أف يكوف رضائو صحيحا  باإلضافة إلى صحة إرادة العامؿ
خاليا مف عيوب الرضا مف غمط أو تدليس، أو إكراه أو تيديد مف صاحب العمؿ بؿ يتعيف 
أف تكوف في جميع األحواؿ واضحة الداللة تدؿ عمى رغبة العامؿ الصريحة في ترؾ منصب 

 1887711ا الغير منشور رقـ العمؿ، وىو اإلتجاه الذي أخذت بو المحكمة العميا في قرارى
أيف إعتبرت أف اإلستقالة تعبيرا عف اإلرادة الصريحة غير  14/03/2000المؤرخ في 

 .(1)المبيمة

ال أثر لئلستقالة إذا قدمت تحت ضغط أو عمى أثر إستفزاز مف طرؼ المستخدـ وفي 
تقالة بدعوى ىذا السياؽ قررت المحكمة العميا بأنو ال يجوز لقاضي الموضوع إستبعاد اإلس

تقديميا تحت الضغط، دوف التثبت مف واقعة الضغط المدعى بيا ومدى مسؤولية 
  وقد جاء في الحيثيات القرار : (2)المستخدـ
عف الوجييف إلرتباطيما والمأخوذيف مف إنعداـ األساسي القانوني والخطأ في تطبيؽ " 
درجة اعتبر أف اإلستقالة حيث يبيف فعبل مف الحكـ المطعوف فيو أف قاضي اوؿ  القانوف

تمت تحت الضغط دوف تبياف مصدره وما إذا كاف صادرا مف رب العمؿ ودوف مناقشة 
مف  68محتواىا والتأكد مف إرادة العامؿ في إستعماؿ ىذا الحؽ المخوؿ لو قانونا وفقا لممادة 

 التي تستوجب شروطا إلستيفائيا. 90/11قانوف 

                                                                                 

(1) 260
(2) 196
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ىذا الضغط واإلكراه الذي يدعي بيما المطعوف  حيث أف القاضي لـ يقؼ عمى إثبات 
  (1) "...ضده ومسؤولية الطاعنة في إنياء عبلقة العمؿ

مف جيتو القضاء الفرنسي عمى تقديـ اإلستقالة بإرادة سميمة واضحة ال  حرص
 الفرنسية في العديد مف قػػػرارتػيا  ىو ما توصمت إليو محكمة النقضو  يشوبيا أي غموض

98-40.244تحت رقـ  01/02/2000لمؤرخ في منيا القرار ا
(2).  

 الفرع الثالث

 إعادة جكييفهاو  العدول عً ؤلاسخلالت

ينبغي بالرغـ مف أف اإلستقالة تعد مف التصرفات اإلرادية اإلنفرادية مف جانب العامؿ 
بشكؿ و  ، بمجرد التعبير عنيا بصفة صريحةأف ترتب آثارىا القانونية في إنياء عبلقة العمؿ

 .11-90ابي وفقا ما جاء بو القانوف رقـ كت

القانوف الفرنسي شكؿ التعبير عف اإلستقالة لذا أوجد القضاء العديد مف جيتو لـ يقيد 
مف الوضعيات التي تجيز لو إعادة تكييؼ تصرؼ اإلستقالة أو إمكانية تراجع العامؿ عنيا 

ستمرار عبلقة عممو أو  فيبقى العامؿ محتفظا بمركزه القانوني منحو إعادة إدماجو أو و ا 
 إعادة تكييؼ اإلستقالة بالتسريح التسعفي.تعويضا مقابؿ 

ثـ إمكانية  )أوال( عمى ىذا األساس سيتـ التطرؽ إلى مسألة العدوؿ عف اإلستقالة
 )ثانيا(.إعادة تكييفيا 

                                                                                 

(1) 41114305122007
022007273

45046009072008
022008439

(2) Cass. Soc. 1
er

 Fev. 2000, N° 98-40.244, « un salarie était dans état dépressif. Cet état dépressif était de nature 

à altérer le jugement du salarié. La lettre de démission avait éte signée et remise à l’employeur au domicile 

du salarié. La cour de cassation considèr que la volonté non équivoque de démissioner n’est pas démontrée. » 

Cité par Laëtitia MOREL-POULIQUEN, op. cit. p. 215.  



 

 33  

 

 إلعدوؿ عف إإلستقالة - أوال

لعديد مف االشكاالت امسألة التراجع عف االستقالة بعد االدالء بيا صراحة طرحت 
لـ يتطرؽ المشرع الجزائري و  ،القضائية اتجتياداإلتعددت فييا و  ييا األراء الفقييةفكثرت و 
بذلؾ عمى خبلؼ المحكمة  اإلتفاقيات الجماعية إىتماما ىالتراجع ىذه كما لـ تول سألةلم

مى إمكانية كدت عأ العميا التي تدخمت لسحـ مسألة التراجع مف خبلؿ عدة قرارات ليا، حيث
 .(1) 08/04/2010بتاريخ  571250ذلؾ في حالة موافقة المستخدـ، أىميا قرارىا رقـ 

 ولمفصؿ فييا يتـ التطرؽ لما يمي:

 عف إإلستقالة قبؿ إبدإء إلمستخدـ لرأيو :إلعدوؿ ( 7
التراجع عنيا  رصةأف لمعامؿ فو  األصؿ أف االستقالة تقدـ مكتوبة إلى صاحب العمؿ

التراجع عف اإلستقالة ف أثناء فترة اإلشعار، ة المستخدمة لـ تبدي موافقتيا عميياما داـ الييئ
 لـ يبدي رأي صاحب العمؿ بقبوليا.و  يؤخذ بيا ما داـ فترة اإلشعار لـ تنتو

ترة ػػػدد فػػاتفاقيات الجماعية لـ تحو  كذا التشريعات العماليةو  ف المشرع الجزائريإ
يا أعطت لمعامؿ ػػػػنأيا إال ػػػػػة أو رفضػػػقالػػػتػػالرد عمى قبوؿ اإلس ة ألجؿػػػخدمػتػئة المسػػػلميي

ىذا السكوت و  ،حرية ترؾ منصبو مباشرة بعد إنتياء فترة اإلشعار المسبؽ لطمب اإلستقالة
اف يتراجع و يمكنالذي عف عدـ تحديد فترة لمرد عف طمب اإلستقالة يصب في صالح العامؿ 

يكوف وبالتالي فطمب اإلستقالة  ،صاحب العمؿ لـ يرد عمى طمبوعف طمب إستقالتو ما داـ 
ممؼ  07/01/2010قراراىا المؤرخ ىو ما أكدتو المحكمة العميا في و  ،أي أثر قانونيدوف 
 : (2) وحيث جاء في 544780رقـ 

                                                                                 

(1) 57125008042010
2010356 

(2) 54478007012010
2010339
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اإلستقالة تعبير كتابي يبدي فيو العامؿ رغبتو في إنياء عبلقة العمؿ مع المستخدـ، "
ذه الحالة مغادرة منصب عممو بعد فترة اإلشعار المسبؽ كما تحددىا اإلتفاقات ويمكنو في ى

وطالما أف المطعوف ضده لـ  11-90مف قانوف  68واإلتفاقية الجماعية عمبل بالمادة 
فترة يتراجع عف ىذه اإلستقالة كتابة فإنو ال يجوز لمقاضي أف يحؿ مكاف األطراؼ ويحدد 

الة مف عدميا أو يفسر ىذا السكوت عمى أنو قبوال ليا ولما معينة لممستخدـ لقبوؿ اإلستق
قضى الحكـ المطعوف فيو بيذه الكيفية يكوف أخطأ في تطبيؽ القانوف وعرض حكمو 

 لمنقض."

571250ممؼ رقـ  08/04/2010ممحكمة العميا المؤرخ في وفي قرار آخر ل
أكد  (1)

بالرجوع إلى حيثيات قرار المحكمة  ،ـالمستخد ةوافقيتـ بمالتراجع عف اإلستقالة مسألة عمى 
ف العامؿ الذي يقدـ طمب اإلستقالة ويرد صاحب العمؿ عمى قبوليا خبلؿ أعمى يفيـ العميا 

يعتبر رفض صاحب العمؿ عدوؿ العامؿ عف إستقالتو بعد قبوليا، ال ال إذ  ،فترة اإلشعار
التراجع عنيا يكوف  بأي حاؿ مف األحواؿ كتسريح تعسفي ألفرفض المستخدـ  يمكف تكييؼ

 إال بموافقة المستخدـ. 

 : لمستخدـبعد موإفقة إ عف إالستقالة إلعدوؿ( 3
في ىذه الحالة ال يعتد بتراجع العامؿ عف اإلستقالة إال إذا وافؽ المستخدـ عمى طمب 

 الييئة المستخدمة، ذلؾ أف اإلستقالة تعبير ناتج عف إرادة واضحة ال لبس فييا أشرت عميوو  العدوؿ
يبقى دوف أثر وال يمكف إلزاـ المستخدـ بو. لذا يتوقؼ و  مف طرؼ العامؿ، فالتراجع عنيا ال يعتد بو

عادة العامؿ إلى منصبو عمى موافقة المستخدـ، و  نفاذ العدوؿ  ا 
ىو المبدأ الذي كرستو المحكمة العميا في و  وال يمكف اعتبار رفضو في ىذه الحالة تسريح تعسفي.

"ال يعتد بالتراجع عف اإلستقالة إال إذا  سالؼ الذكر بنصيا عمى أنو 08/04/2010قرارىا بتاريخ 
                                                                                 

(1) 57125008042010
2010350
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 ريح ال لبس فيو، صادر عف طواعيةصوافؽ المستخدـ عميو". فمتى كاف طمب اإلستقالة كتابي و 
نياء العبلقة الذي وافقت عميو الييئة المستخدمة، فبل يمكف تكييفيا بأنيا تسريح إحدد تاريخ و  دراية،و 

 فيي ترتب جميع أثارىا القانونية لصحتيا كحالة مف حاالت انتياء عقد العمؿ.  تعسفي

 إعادة تكييؼ إإلستقالة  -ثانيا

بعدـ يعود إما لسبب يتعمؽ فقد تتعدد األسباب التي تؤدي إلى إعادة تكييؼ اإلستقالة 
 توفر شرط مف شروط اإلستقالة أو بسبب تصرفات المستخدـ تجاه العامؿ.

لمنصوص عمييا األسباب في مدى توفر طمب اإلستقالة عمى الشروط اتكمف ىذه ف
تفاقا مثؿ : و  قانونا  ا 

  : ةإرإدة غامضصدور إإلستقالة عف ( 7
أو مضايقة كأف يكوف العامؿ في حالة ضغط نفسي أو في حالة غضب أو إكراه 

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

دمة إثر غضب العامؿ ألسباب مرتبطة أف اإلستقالة المقعمى اإلجتياد الفرنسي أكد 
كإدالء  ابعممو أو طريقة معاممتو مف قبؿ رؤسائو أو بتسميط عقوبة عميو، ال يمكف إعتبارى

صريح لوجود لبس في إرادة العامؿ عند طمب اإلستقالة، فقد تقرر عنو عدـ األخذ بيا 
 .(1) إلمكانية العامؿ العدوؿ والتراجع عنيا

  : غير مبررةو متكررة إلغيابات عف إلعمؿ ( 3
فبل تحصؿ ىذه الحالة عندما يكوف العامؿ في وضعية مرضية أو عطمة مدفوعة األجر 

 أنو إستقالة إال بعد قياـ صاحب العمؿ بإعذار العامؿ  يمكف تكييؼ ىذا الغياب عمى
 حالة تسريح تأديبي.غياب العامؿ بعدـ رد ىذا األخير يجوز لممستخدـ طمب تكييؼ في حالة و 

                                                                                 

(1) 409411
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اإلطار أكدت المحكمة العميا عمى أنو ال تعتبر حالة ترؾ العامؿ لمنصب  اضمف ىذو 
كوف تب أف جاإلستقالة ي فستقالة ذلؾ أإنو أستقالة، فالغياب ال يكيؼ عمى إغيابو  يعممو أ

عمى القضاء في تكييؼ تصرؼ العامؿ فيما إذا  ءيقع العبو  ،(1)بإرادة صريحة مف العامؿ 
بيف ما يشابيو، السيما في و  ذلؾ أف مفيـو ىذه األخيرة يمكف الخمط بينو ال،ـ كاف استقالة أ

حالة المغادرة التمقائية لمعامؿ أو تخميو عف منصب عممو عف طريؽ الغياب غير مبرر لمدة 
تمثؿ ىذه الحالة تسريحا  دكذا في حالة إجبار العامؿ أو إكراىو عمى تقديميا، فقو  طويمة،

  .(2)تعسفيا مف قبؿ المستخدـ 

 املطلب الجاني

 التشريح التأدييب للعامل

ما تضمنو المتعاقبة سواء العمؿ في كؿ قوانيف بسمطة التأديب المشرع الجزائري إعترؼ 
29/04/1975المؤرخ في  31-75األمر رقـ 

، المتعمؽ بالشروط العامة لعبلقات العمؿ في (3) 
المتضمف القانوف األساسي  05/08/1978المؤرخ في  12-78القانوف رقـ و  القطاع الخاص،

 27/02/1982المؤرخ في  06-82النصوص التطبيقية لو خاصة القانوف رقـ و  ،(4)العاـ لمعامؿ
 11/09/1982المؤرخ في  302-82ا المرسـو رقـ ذكو  ،(5)المتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية

(6) المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعبلقات العمؿ
.  

                                                                                 

(1) 15368109121997
(2) 350 

(3) 17072904197539

16051975

(4)78120508197832
08081978

(5) 83342702198206

02031982

(6) 8303311091982

3714091982
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بموجب األنظمة الداخمية و خوؿ لو  ،مف سمطات المستخدـالمشرع الجزائري سع و 
ىو األمر الذي أحدث و  ميا،تقابوالعقوبات التي المينية خطاء التي يضعونيا سمطة تحديد األ

اإلخبلؿ بمبدأ المساواة كذا و  ،إلى أخرىمؤسسة تحديد األخطاء الجسيمة مف  تباينا كبيرا في
بتعديؿ تدخؿ المشرع نص التسريح التأديبي لبلنتقادات التي وجيت إلى  نتيجةو  .بيف العماؿ
جاعبل األخطاء الجسيمة محددة عمى سبيؿ  29-91رقـ بموجب قانوف  11-90قانوف رقـ 

 .73في المادة  الحصر، كما غير مصطمح العزؿ بمصطمح التسريح التأديبي

طبيعة األخطاء الجسيمة ف المشرع دراسة خاصة لمتسريح التأديبي بتياوعميو تناوؿ 
)إلفرع  تحديد صور الخطأ الجسيـثـ  ،)إلفرع إألوؿ( باعتبارىا سبب لمتسريح التأديبي

  )إلفرع إلثالث(. التسريح التأديبيالمتعمقة باإلجراءات و  (إلثاني

 ألاول الفرع 

 الخأدًبي الدسريح مفهىم 

نما حدد صوره في و  ،تأديبيالمبرر لمتسريح ال الجسيـ ألخطاالجزائري المشرع  رؼيعلـ  ا 
األستاذ ، فعرفو الباحثيفو  التي أوردىا بعض الفقياءو  فقرات تعد أكثر شيوعا مف الناحية العممية،

ذلؾ التصرؼ الذي يقـو بو العامؿ فيمحؽ أضرار بمصالح أو  ": نوعمى أأحمية سميماف 
أضرار إما و  ؽ بو خسائرممتمكات صاحب العمؿ، أو يخالؼ بو إحدى التزاماتو المينية، أو يمح

لصاحب العمؿ أو العماؿ اآلخريف، مما يجعؿ استمرار العامؿ في العمؿ أمر غير مقبوؿ إما 
ما بسبب المحافظة عمى النظاـو  لخطورتو   .(1) العمؿ االستقرار في مكافو  ا 

 سواء مف الفقو أو القضاءلو تعاريؼ  ةعد تالخطأ الجسيـ وردموضوع ىمية نظرا أل
كما خصو المشرع بضوابط  )أوال(، حددت مفيوـ ومضموف الخطأ الجسيـو  تالتي عالج
  .)ثانيا(قانونية 
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 إلتسريح إلتأديبيتعريؼ  -أوال

أال أساسو ىتـ بتحديد الـ ييتـ المشرع الجزائري بتعريؼ التسريح التأديبي بالقدر الذي 
  .اسبة العمؿنوىو الخطأ الجسيـ الذي يرتكب العامؿ أثناء أو بم

 : لمتسريح إلتأديبي إلتعريؼ إإلصطالحي ( 7
في متردافات فتنصب كؿ المحات المستعممة لكممة التسريح التأديبي صطالم تتعدد
سواء عبر عنو  ،(1)نياء المشروع الميني لمعامؿا  و  ىو إنقضاء عبلقة العمؿو  معنى واحد

  .(2)بالعزؿ أو التسريح أو الفصؿ أو الطرد

الذي ال يعني بالضرورة  Licencimentالفرنسية بكممة يعبر عف كممة تسريح بالمغة 
 Revocationعمى التسريح التأديبي بؿ قد يكوف تسريح ألسباب إقتصادية، ثـ ىناؾ كممة 

 .(3)التي تعني عزؿ أو إبعاد أو تنحي العامؿ ألسباب تأديبية

 أما المشرع الجزائري فيو ال يميز بيف ىذه المصطمحات حيث إستعمؿ في البداية
-91وغيرىا عند تعديؿ قانوف رقـ  11-90مف قانوف رقـ  73و 66كممة عزؿ في الماديف 

 إذ نصت عمى أنو :  29
  " يتـ إلتسريح إلتأديبي في حالة إرتكاب عامؿ أخطاء جسيمة ..."

 إلتعريؼ إلفقيي :( 3
في  إىتـ الفقو بتعريؼ التسريح التأديبي بدليؿ أف ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي قيمت

" إجراء يتخذه صاحب العمؿ بإرادتو المنفردة وفقا لما تحدده أنو ىذا الخصوص مف أىميا 

                                                                                 

(1) 

2007200847

(2) 688206927812739011 

(3) 
200866
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اإلتفاقية يؤدي إلى إنياء عبلقة لعمؿ المبرمة مع العامؿ لمدة و  التنظيميةو  القانونية النصوص
 .(1)"غير محدودة

طة التأديبية إنياء عبلقة العمؿ مف قبؿ صاحب العمؿ في إطار السم عمى أنو "كذلؾ عرؼ 
 .(2) التنظيميةو  ما حددتو النصوص القانونية اب العامؿ خطأ تأديبيا جسيما وفؽلمناسبة إرتك

  .(3)الفصؿ الذي يحدث إف خالؼ العامؿ إلتزاـ ميني شرعي" وعرفو البعض األخر عمى أنو"

 إلتأديبي إلتسريح ضوإبط  -اثاني

يبية لصاحب العمؿ تكريسا لمحرية عمى الرغـ مف إعتراؼ قانوف العمؿ بالسمطة التأد
بطابع حمائي ييدؼ  11-90ضمانا لمصالحو اإلقتصادية إال أنو تميز قانوف رقـ و  التعاقدية

عمى إستقرار العامؿ في منصب عممو لذا تـ ضبط السمطة التأديبية لصاحب إلى الحفاظ 
 .، تستوجب إستناده إلى الخطأ الجسيـالعمؿ بقيود موضوعية

 أ إلجسيـ :إلخطتوفر ( 7
جاء يستند التسريح التأديبي لمعيار موضوعي يقتضي توفر الخطأ الجسيـ لتبريره ولقد 

 الفقو بعدة تعاريؼ لمخطأ الجسيـ مف بينيا : 
"ذلؾ التصرؼ الذي يقـو بو العامؿ فيمحؽ بو أضرارا بمصالح صاحب العمؿ أو 

و خسائر أو أضرار إما بصاحب بممتمكاتو أو يخالؼ بو أحدى إلتزاماتو المينية، أو يمحؽ ب
العمؿ، أو لمعماؿ اآلخريف مما يجعؿ إستمرار العامؿ لمعمؿ أمر غير مقبوؿ إما لخطورتو 

  (4)اإلستقرار في مكاف العمؿ"و  النظاـ ىإما بسبب المحافظة عم

                                                                                 

(1) 48

(2) 

20132014178 

(3) 2122  

(4) 354
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بأنو "ذلؾ االنحراؼ الشديد لمعامؿ في سموؾ الرجؿ العادي أيضا الجسيـ  أعرؼ الخط
أما محكمة النقض الفرنسية  ."دا، مخمفا أضرار جسيمة بالمؤسسة ووسائمياوالحريص، متعم

"خرؽ العامؿ األجير إللتزاماتو الواردة في عقد العمؿ، أو في النصوص  (1)فعرفتو بأنو
التنظيمية أو المينية، والتي تجعؿ استمرارية العبلقة بيف العامؿ والييئة  ية أوػالقانون

ىب المشرع الفرنسي إلى القوؿ بأف التسريح التأديبي الناتج عف ولقد ذ المستخدمة مستحيمة،
د مف أف يكوف مقيدا بشرطيف أساسيف ىما: وجود السبب الحقيقي، ػػػيـ البػػػطأ الجسػػػخػػال

 ."التسريح الخالي مف ىذيف السببيف يعد تسريحا تعسفياو  والسبب الجدي،
 تحديد إلخطأ إلجسيـ : ( 3

التحوالت اإلقتصادية التي صاحبت لخطأ الجسيـ عبر مرحمتيف حدد المشرع الجزائري ا
تحديد سمطة العمؿ لصاحب  تخول ايقبؿ تعديم 11-90قانوف رقـ مف  73فالمادة  ،عرفتيا الببلد

نوع مف عدـ التوازف في لكف نتج عف ىذه الطريقة  (2) النظاـ الداخميعف طريؽ الخطأ الجسيـ 
بموجب  11-90بتعديمو لقانوف رقـ  تدارؾ الوضعيع الجزائري ما جعؿ المشر م، النظاـ اإلجتماعي

  .هصور مبرزا  هديدة تحنظـ كيفيقيد حاالت الخطأ الجسيـ و الذي  29-91رقـ القانوف 

 : إلنظاـ إلدإخمي بموجبإلخطأ إلجسيـ تحديد  (أ
عف طريؽ النظاـ الداخمي يتـ نوع األخطاء الجسيمة و  يد طبيعةدتح أف ذلؾعني ي
 .3 الذي يتـ إعداده مف طرؼ صاحب العمؿ لممؤسسة

  بأنو: 11-90مف قانونا رقـ  77النظاـ الداخمي في المادة المشرع الجزائري عرؼ 

                                                                                 

(1) La faute grave est selon la formule de la cour de cassation, « celle qui rend impossible le maintien du salarié 

dans l’entreprise » Cass. Soc. Du 27 septembre 2007, N° 06-43867, 

Voir : Xavier BERJOT, Le licenciement le guide pratique, Afnor, Paris 2012, p. 8-9. 

(2)739011

 

(3) Mahammed Nasr-Eddine KORICHE, Droit du travail, Tome 2, O.P.U, Alger, 2009, p. 126. 



 

 41  

 

وثيقة مكتوبة يحدد فييا إلمستخدمة لزوما إلقوإعد إلمتعمقة بالتنظيـ إلنظاـ إلدإخمي ىو "
إلدإخمي في إلمجاؿ  إالنضباط، يحدد إلنظاـو  إألمف،و  إلوقاية إلصحيةو  إلتقني لمعمؿ

جرإءإت إلتنفيذو  درإجات إلعقوبات إلمطابقةو  إلتأديبي طبيعة إألخطاء إلمينية  ."إ 

، (1) في المجاؿ التأديبيبالغة منظاـ الداخمي أىمية لمف خبلؿ ىذا النص أف ستقرأ ي
 كذا اإلجراءات الواجبو  العقوبة المقابمة لياو  إذ أف بموجبو ترتب درجات األخطاء المينية

أف و  يجب عمى المستخدـ الذي يشغؿ عشريف عامبل فأكثر أف يعد نظاما داخمياو  ،إتباعيا
الممثمي العمؿ مع إيداعو لدى مفتشية العمؿ المختصة إقميما و  يعرضو عمى أجيزة المشاركة

يداعو لدى كتابة ضبط المحكمة المختصو  لممصادقة عميو ىذا و  إقميما في أجؿ ثمانية أياـ ةا 
  .(2) 11-90مف قانوف رقـ  79إلى  75المواد  عمبل بأحكاـ

لو و  حتى اتعسفيعتبر التسريح يأو خرؽ إجراءاتو نظاـ داخمي  عدـ وجودوفي حالة 
في  11/04/2000ىو ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا المؤرخ في و  ،اكاف قانوني

ي القاضي مف الفصؿ يعفو  غياب النظاـ الداخمي يجعؿ التسريح تعسفيا" 187795رقـ ممؼ 
 .(3) "النظر في القضيةو  في الموضوع

المشرع عمى الطريقة التنظيمية في تحديد األخطاء الجسيمة وذلؾ في المادة اعتمد 
أيف أعطى السمطة التنظيمية لممستخدـ في وضع قبؿ تعديميا،  11-90رقـ مف قانوف  73

                                                                                 

(1) 1

200851 

(2) 

789011

(3) 18779511042000
022000185
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إخبلؿ في التوازف بيف حقوؽ نيا عالذي نتج و  نظاـ داخمي يحدد مف خبللو األخطاء الجسيمة
عامؿ  20إشتراط توفر فإنو  مف جية أخرىو  ىذا مف جية،العماؿ مف مؤسسة ألخرى 

 20مف قؿ تحتوي عمى أممؤسسة التي بالنسبة ل اقانوني افراغالداخمي أحدث عداد النظاـ إل
 73ة عدؿ نص الماد 11-90رقـ مف تطبيؽ القانوف  اشير  18بعد المشرع غير أف  .عامبل
نظـ صور التسريح فلحاالت التسريح التأديبي محاوال تجاوز عيوب التحديد التنظيمي منو 

(1) بطريقة قانونيةالتأديبي 
. 

 : إلقانوف بموجب تحديد إلخطأ إلجسيـ  (ب
مف  2نص المادة استحدثيا بموجب الجزائري مف خبلؿ ىذه الطريقة التي ف المشرع إ

إلى التي تؤدي تكفؿ بتحديد صور األخطاء الجسيمة  السالؼ الذكر، 29-91قانوف رقـ 
 .(2) تسريح، وكذا الضمانات المقررة لو أثناء وبعد الاو تسريحو مؿافصؿ الع
نما تضح مف خبلؿ مضموف ي ىذه المادة أف المشرع لـ يقـ بتعريؼ الخطأ الجسيـ، وا 
ا إال إذا ارتكب خطأ يد انو ال يتـ تسريح العامؿ تأديبيفمما يحاالت الخطأ الجسيـ، حدد 
 .مف األخطاء الجسيمة المحددة قانونا اجسيم

                                                                                 

(1) 320 

(2) 739129

:

 

 

 

 

. 

".
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مف قانوف رقـ  73يجدر اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري عند كتابتو لنص المادة 
نص عمى صيغة الجمع في الخطأ الجسيـ أيف وردة "األخطاء الجسيمة سواء في  91-29

امؿ يجب أف يرتكب خطأيف عمى األقؿ النص العربي أو الفرنسي ويفيـ لغة منو عمى أف الع
لكي نكوف أما صيغة الجمع وبالتالي نقترح تغير الصيغة عمى النحو التالي يتـ التسريح 

 .التأديبي في حالة ارتكاب العامؿ لخطاء جسيـ واحد عمى األقؿ
لؤلخطاء القانوني جدال فقييا ونقاشا كبيرا حوؿ ما إذا كاف التعداد  73أثارت المادة 

الذي حصؿ في تناقض باإلضافة إلى المة عمى سبيؿ الحصر أـ عمى سبيؿ المثاؿ، الجسي
وال يجوز  (1)قرارات المحكمة العميا التي اعتبرت تارة أف التعداد وارد عمى سبيؿ الحصر

فظير بذلؾ رأييف ىو ما أدى إلى و  .(2) الخروج عنو، وتارة أخرى اعتبرتو عمى سبيؿ المثاؿ
 .وأسانيده في ذلؾ أو موقفيف كؿ لو حججو

، فحدد يامتجنبا االنتقادات التي كانت موجية ل 73لمادة االمشرع بتعديؿ وىو ما دفع 
عمى سبيؿ الحصر األخطاء الجسيمة التي توجب تسريح العامؿ إذا ما ارتكب واحدا منيا، 

التشريع الجزائي ومختمؼ القوانيف باإلضافة إلى األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا 
 أف حرية العمؿ يعتبر خطأ جسيما، كما خرى، ومثاؿ ذلؾ نص المشرع عمى أف عرقمةاأل

 .جسيما اإلضراب المشروع يشكؿ خطأ في حالة رفض القياـ بالحد األدنى مف الخدمة

الصادر يظير مف خبلؿ قرارىا الذي و  تجاهإلنفس اأما المحكمة العميا أقرت كذلؾ 
 رت في حيثيات قرارىا ما يمي : بحيث إعت، 620354ممؼ رقـ  07/10/2010بتاريخ 

                                                                                 

(1) 434 

(2) 18779511042000
022000185

433 
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قاضي الدرجة األولى لـ يبيف األساس القانوني الذي إعتمد عميو إلعتبار أف قرار ف "إ
المتعمؽ بعبلقات العمؿ ال  90/11التسريح الذي إتخذتو الطاعنة شرعي طالما أف قانوف 

تسريح العامؿ ينص عمى أف إىماؿ منصب العمؿ بسبب الغياب يعتبر خطأ جسيـ يبرر 
 (1)ر"بدوف تعويض أف إشعا

إىماؿ المنصب خطأ جسيـ متى نص عمى ذلؾ و لقد أكدت في ىذا الخصوص أف 
جتماعية إلانو اكدتو المحكمة العميا في قرار الغرفة او  ىذا الموقؼ قد سبؽو  النظاـ الداخمي

 .(2) 283600رقـ 

 يبيلمتسريح إلتأدتحديد إلحاالت إلقانونية إلمبررة  -الثثا

العامؿ رتكب إذا إالحاالت  فػة مػػػػمجموعمف القانوف السالؼ الذكر  73المادة أوردت 
بدوف ميمة  اتأديبيمؿ االعجسيما يترتب عميو التسريح مينيا خطأ اىا يؤدي إلى إرتكابو إحد

 :يا عمى النحو األتيوشرح ياتحميمىذه الحاالت سنمجأ إلى و  العطمة وبدوف عبلوات،
 

 :  77-03قانوف رقـ إلخطأ إلجسيـ إلوإردة في إل تحاال( 7
جسيمة  طاءعبلوة عمى األخطاء الجسيمة التي يعاقب عمييا التشريع الجزائي تعد أخ

 مف ىذا القانوف ما يمي :  73بمفيـو المادة 
                                                                                 

(1) 62035407102010
2011185

(2) 28360015122004
022004193

73911

Voir : Mahammed Nasr–Eddine KORICHE, « La determination des fautes graves dans le droit du 

licenciement disciplinaire – Arrêt de la cour suprême chambre social du 15/12/2004 dossier N° 283600» 

revue de la Cour suprême, N° 01, section de documentation de la cour supreme, Alger, 2005, p. 55. 

Voir ausi: Zina YACOUB, Le droit Algerien du travail entre enjeux économique et proctection de l’emploi, 

Thèse pour l’obtention de diplôme de doctorat en sciences specialite droit, Faculte de droit et sciences 

politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi- Ouzou, 2017, p. 193.  
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 تنفيذ تعميمات إلمرتبطة بالتزإماتو إلمينيةبدوف عذر مقبوؿ رفض إلعامؿ حالة أ( 
  :أو إلسمطة إلسمميةإلصادرة مف إلمستخدـ 

ت عمى واجباالتي نصت  11-90مف قانوف رقـ  7المادة إستخمصت ىذه الحالة مف 
ويعتبر تنفيذ العمؿ مف أىـ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ ، العامؿ اتجاه الييئة المستخدمة

 : العامؿ والذي يتطمب شروطا أساسية وىي

  (1) التنفيذ الشخصي لمعمؿ. 

   (2) ظ عمى وسائؿ العمؿاالحفو  ية المعتادة في تنفيذ العمؿبذؿ العنا. 

 معمومات مينية تتعمؽ بالتقنيات وإلتكنولوجيا وطرؽ إلصنع أو شاءفحالة إ (ب
  وثائؽ دإخمية لمييئة إلمستخدمة

عمى إلتزاـ  11-90رقـ مف قانوف  8فقرة  7 ةمادالنص في شرع الجزائري مالأكد 
(3) الميني أثناء تأدية مياموالعامؿ بالمحافظة عمى السر 

ىذه كؿ قاعدة إستثناء ففي للكف  ،
الرقابة خاصة كحالة حاالت في جواز إفشاء السر الميني في استثناءات ورد مسألة ال

مياميا، والتي تمـز بدورىا المحافظة تأدية والتفتيش، والتي تمارسيا السمطة المختصة أثناء 
ما أنو يمكف حفاظا عمى مصمحة المستخدـ لقد أخضع ك .عمى ىذه األسرار التي تطمع عمييا

 . (4)العامؿ إلى ىذا اإللتزاـ حتى بعد إنتياء عبلقة عممو

                                                                                 

(1) 74
(2) 172

143146
(3) 147
(4) 147 
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 : بأعماؿ عنؼإلعامؿ اـ قيحالة  (ج
بيف العنؼ الصادر مف العامؿ ضد زميمو او ضصد  المشرع الجزائريلقد سوى 

 (1)لمقضاء العامؿ يقـو بيا  يفي تكييؼ أعماؿ العنؼ التترؾ المجاؿ مفتوحا كما المستخدـ 

 .(2) مواقؼ في ىذا المجاؿ بالرجوع إلى قرارات المحكمة نجد ليا عدةو

تسبب عمدإ في أضرإر مادية تصيب إلبنايات وإلمنشآت وإآلالت ما إذإ حالة ( د
 :وإألدوإت وإلموإد إألولية وإألشياء إألخرى إلتي ليا عالقة بالعمؿ

سواء تسبب عمدا في إلحاؽ أضرار عامؿ إذا أف العمى  73قد نصت المادة ل
  .كؿ األشياء التي ليا عبلقة بالعمؿو  أ البناياتو  بالمنشأت أو المواد األولي

  :لمعامؿ  غويرفض تنفيذ أمر إلتسخير إلذي تـ تبمحالة  ىػ(

إلى مسألة عدـ اإلمتثاؿ ألوامر التسخير كحالة مف حاالت المشرع الجزائري تطرؽ 
سالؼ الذكر  11-90قانوف رقـ كؿ مف تظير أىميتيا مف خبلؿ ذكرىا في و  لخطأ الجسيـا

ممارسة حؽ اإلضراب في  بمناسبة 02-90قانوف رقـ الأكد عمييا في و  ومن 73في المادة 
 .(3)قاضي الموضوع يخضع لرقابة ال منو مع العمـ أف التسخير  42و 41المادتيف 

                                                                                 

(1) 21162917012002
2002173

28960316032005

2005117

(2) 33776907062006

2006297

33125030510200565

2010289

381
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  :إخؿ أماكف إلعمؿمكحوؿ أو إلمخدرإت دإلعامؿ لتناوؿ حالة  (و
يتعيف عمى العامؿ أف يمارس عممو بكافة قدراتو العقمية والجسدية وبذؿ عناية وفقا 

(1) ىو ما أكدت عميو المحكمة العميا في قرارىاو  11-90مف قانوف رقـ  7ألحكاـ المادة 
. 

 :  33-03قانوف رقـ إلحاالت إلخطأ إلجسيـ إلوإردة في ( 3
عند تحديد حاالت الخطأ الجسيـ المؤدي لمتسريح التأديبي لـ يقتصر المشرع الجزائري 

ذلؾ و  02-90قانوف رقـ البعض الحاالت األخرى في  درجؿ أب 11-90قانوف رقـ ال عمى
  وىي : الحؽ في اإلضراب ممارسةبمناسبة 

 : في توقؼ جماعي عف إلعمؿ خرقا لألحكاـ إلتشريعيةإلعامؿ  ةشاركم أ( حالة
 32المادة أكدت عمى ىذا الحؽ و  ،(2)اإلضراب دستور حؽ مف ال 71كرست المادة 

بالوقاية مف النزاعات في العمؿ تعمؽ ي 06/02/1990المؤرخ في  02-90رقـ قانوف المف 
  .(3)تيا وممارسة حؽ اإلضرار المعدؿ والمتمـتسويو 

 ىي :و  إف ممارسة حؽ اإلضراب يتـ بمراعاة شروطو المحددة قانونا
عقد نعامة تإلضراب كآخر حؿ يوافؽ عميو في إطار جمعية أف يتـ المجوء إلى ا -

ليذا الغرض، بحضور نصفيـ عمى األقؿ وبموجب األغمبية المطمقة وعف طريؽ 
 . االقتراع السري

                                                                                 

(1) 19127111042000

(2)7119962016

(3)900206021990
06070219909127

211219916825121991
32019002
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قؿ عف ثمانية أياـ ابتداء مف تاريخ تال يتـ إشعار مسبؽ لصاحب العمؿ لمدة  -
  .إيداعو لدى المستخدـ

مكرر  33طبقا لممادة ، اإلضراب غير مشروعمف  يجعؿـ ىذه اإلجراءات احتر عدـ إ
التي تخوؿ لصاحب العمؿ سمطة اتخاذ اإلجراءات  (1)السالؼ الذكر 02-90رقـ مف قانوف 
  .منصوص عمييا في النظاـ الداخميلالتأديبية ا

  مف إلخدمة : ىإألدن حدحالة عدـ إحترإـ إلب( 
 38المادة مف الخدمة في  ىاألدنالقدر بضماف أورد المشرع الجزائري إلتزاـ العامؿ 

 . (2) اإجباريوجعمو السالؼ الذكر  02-90مف قانوف رقـ 
نشاط المنصوص عمييا الأف يحدد القدر األدنى مف الخدمة في مياديف كذلؾ يمكف 
ويمكف لممستخدـ أوالسمطة اإلدارية المعنية بعد إستشارة ممثمي  ،أو عقد جماعيفي إتفاقية 

العامؿ عدـ إحتراـ و  ،(3) األدنى مف الخدمة ف النشاط التي تتطمب القدرالعماؿ تحديد ميادي
 . (4) يترتب عنو تسريحو تأديبيا خطأ جسيـتبر مرتكبا ليعذلؾ أو رفضو تنفيذ 

 عدـ إإلمتثاؿ ألوإمر إلتسخير :حالة ج( 
يعد عدـ اإلمتثاؿ ألوامر التسخير حالة مف حاالت الخطأ الجسيـ يترتب عميو إنتياء 

في  02-90أوكد عميو في قانوف رقـ و  11-90ىو منصوص في قانوف كما قة العمؿ عبل

                                                                                 

 16

 

(3) 399002

(4) 409002 
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باإلضافة إلى جواز  (1)ىو ما أقرتو المحكمة العميا في إحدى قرارتيا و  منو، 42و 41مادتيو 
  .(2)ة جزائيال ةمتابعال

 ويالثاالفرع 

 إجراءاث الدسريح الخأدًبي 

دوف أي  هقرار العامؿ بمنصب عممو بفقدمساس بإستالف التسريح التأديبي يترتب ع
)أوال( الشكمية ( 3) بجممة مف اإلجراءاتلذا قيده المشرع  ،تعويض وال ميمة إخطار

 .)ثانيا( والموضوعية 

 لمتسريح إلتأديبيإإلجرإءإت إلشكمية  -أوال

مف قانوف  2-73مف خبلؿ تعديمو لنص المادة ىذه اإلجراءات أدرج المشرع الجزائري 
 : أيف نصت عمى ما يمي  29-91رقـ قانوف موجب الب 11-90رقـ 

ضمف إحترإـ إإلجرإءإت  ،أعاله 10إلمنصوص عميو في إلمادة  ،إلتسريح مى"يعمف ع
ويجب أف تنص ىذه إإلجرإءإت عمى إلتبميغ إلكتابي لقرإر  .في إلنظاـ إلدإخميإلمحددة 

                                                                                 

(1) 31250305102005

022006289

2451100500

8

45930100

200132014203205 
 .33، ص 2010 حماية العامؿ عند إنتياء عبلقة العمؿ في القانوف الجزائري، دار بيرتي، الجزائر، آماؿ بف رجاؿ،( 3)



 

 50  

 

ىذه إلحالة أف يختار عامال إلذي يمكنو في  ،إستماع إلمستخدـ لمعامؿ إلمعنيو إلتسريح، 
 ."صطحبوتتابعا لمييئة إلمستخدمة ل

ذه ينبغي عمى صاحب العمؿ القياـ بي وأنيظير مف خبلؿ نص ىذه المادة 
مف  اتعسفو  ذلؾ خرقا لمقانوفعد يال ا  و  لعامؿ،عف ادفاع ل، ألنيا تعد بمثابة حقوؽ اإلجراءات

ة لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ عف يرتب في ىذه الحالة أثار قانوني، جانب صاحب العمؿ
 :فيما يميىذه اإلجراءات تتمثؿ و طريؽ التسريح التأديبي التعسفي، 

 :ضرورة وجود نظاـ دإخمي لمييئة إلمستخدمة (7
بالنسبة ليذا الشرط قيدا خاصا إذا أوجب عمى كؿ مؤسسة المشرع الجزائري وضع 

ميا لمؤسستو ألجؿ ضماف السير عامبل عمى األقؿ أف يضع نظاما داخ 20شغؿ أكثر مف ت
  .(1) وسط العماؿاإلستقرار و  الحفاظ عمى األمفو  الحسف لمؤسستو مف جية

 :  سماع إلعامؿ( 3
جوىريا ينبغي عمى صاحب العمؿ القياـ  ايعد سماع العامؿ المعرض لمتسريح التأديبي إجراء

سماع العامؿ لو فتعسفي، اليح التسر  يتخذ صورةمخالفا لئلجراءات بؿ  اقرار يعد  توعند مخالفو  بو
(2)، والضرر البلحؽ بصاحب العمؿ الخطأأىمية بالغة إذ يعطي فرصة لتقدير ظروؼ وخطورة 

. 

ر يفمـ يشالجزائري المشرع ف مسألة سماع العامؿ لـ تنظـ مف قبؿ أى وينبغي اإلشارة إل
عاء، والوقائع موضوع االستد وتاريخ وساعة سماعال و الذي سيوجو لمعامؿ االستدعاء إلى 

بينما نظمو . المنسوبة إليو، وكذا إخباره بحقوقو كحقو في اختيار مف يمثمو عند السماع

                                                                                 

(1) 6356520202201202
2012420

 

205السمطة التاديبية ...،  (2)
34
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 (1)موظيفة العموميةيتضمف القانوف األساسي ل 03-06رقـ ألمر بالنسبة لمموظؼ طبقا 
L1232-2في قانوف العمؿ في مادتو خبلفا لما نص عميو المشرع الفرنسي 

 (2)
. 

  : ي إختيار مف يمثموؽ إلعامؿ فح( 0
 11-90مف قانوف رقـ  2-73جاءت بو المادة لمعامؿ  ايئحمايعد ىذا اإلجراء إجراء 

لـ ينظـ ىذاف اإلجراءاف  وإال أن ،إصطحاب مف يمثموفي و  سماعوفي العامؿ حؽ تضمنت 
تدارؾ المشرع الجزائري ، (3)ال مف حيث طريقة التمثيؿ و  سواء مف حيث طريقة اإلستدعاء

في النظاـ الداخمي وىذا ما ىو إال تأكيد  وتنظيمت االقانوني ليذا اإلجراء بإدراج إجراءراغ الف
كذا حماية و  الحفاظا عمى مناصب العمؿ مف ضياعيا عمىعمى حرص الدولة الجزائرية 

  .(4) مسايرة لما جاء بو المشرع الفرنسي يقات المستخدـاالعامؿ مف مض

  : ريحإلتبميغ إلكتابي لقرإر إلتس (7
 كيفية التبميغ ـ يبيفضبط عممية التبميغ بمواعيد قانونية، ولفي المشرع الجزائري ر قصٌ 

التي تمغي  11-90مف قانوف  4-73بالرجوع إلى المادة  .تاركا ربما المجاؿ لمنظاـ الداخمي
يتعيف عمى صاحب العمؿ إصدار قرار  ،قرار التسريح الصادر مخالفا لئلجراءات القانونية

تبميغو لمعامؿ كتابتة أيضا إذا ال يكفي التبميغ الشفوي ليسمح لو بإستعماؿ و  ريح كتابياالتس
                                                                                 

(1)1670603

15

06072016

(2) Voir l’article L1232-2 du code de travail français ; cass soc. N° 10-14650, Du 8 juin 2011.  

 

 .208مرجع سابؽ، ص السمطة التاديبية ...،  عز إلديف زوبة، (3)
(4) L.1232-4

Voir: Xavier BERJOT, op. cit, p. 32. 
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تقديـ مع ذلؾ قررت المحكمة العميا في إحدى قرارتيا عمى عدـ إشتراط  .(1)حقو في القضاء
قرار تسريح لمعامؿ مكتوبا لقبوؿ الدعوى أماـ المحكمة الفاصمة في المسائؿ اإلجتماعية بؿ 

  .(2)فاؽ العريضة اإلفتتاحية بمحضر عدـ المصالحةيكفي إر 
عتبره  عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذي بيف وحدد آجاؿ التبميغ وكيفية إجرائوىذا و  وا 
  .(3)فرنسيالعمؿ المف قانوف  L.1232-6مف خبلؿ المادة  اجوىري اإجراء

الصادر في  14-90رقـ قانوف المشرع الجزائري حكما خاصا في أورد 
مفاده أنو في حالة ارتكاب المندوب  (4)المتعمؽ بكيفية ممارسة الحؽ النقابي 02/06/1990

خطأ أثناء ممارستو نشاطو الميني غير المتعمؽ بالنشاطات النقابية فبل يحؽ لممستخدـ اتخاذ 
 .أي إجراء تأديبي، إال بعد إعبلـ المنظمة النقابية

 لمتسريح إلتأديبي إإلجرإءإت إلموضوعية  -ثانيا
 أحكاـ مف لتبرير التسريح التأديبي يستمد المعيار الموضوعي لتقدير الخطأ الجسيـ 

1مكرر 73المادة 
حؽ لصاحب العمؿ تسريح يال لذا أقررت عدة شروط موضوعية، التي  (5)

ثبت أنو ارتكب خطأ مينيا جسيما مع وجوب مراعاة الظروؼ التي أإذا إال العامؿ تأديبيا 
 :ما يمي تتمثؿ اإلجراءات الموضوعية لمتسريح التأديبي فيعميو يـ، و ارتكب فييا الخطأ الجس

                                                                                 

212السمطة التاديبية ...، (1)

(2)48751504032009
2009407

(3) Article L1232-6 du code du Travail Français : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa 

décision par lettre recommandée avec avis de réception.  

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux 

jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué... »  

voir aussi Xavier BERJOT, op. cit, p. 32. 

(4) 90140207199023
0607199052545556

(5) 7319011
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 : جسيـبالميني إلخطأ أف يكيؼ إل( 7
مف  73ا ينبغي التأكيد عميو ىو أف األخطاء المينية الجسيمة وردت في المادة م
 اتاإلتفاقيما قد تتضمنو  فيضاؼ ليا المثاؿالمعدلة عمى سبيؿ  11-90رقـ قانوف 

 ، فمسألة التكييؼ تعود ليذه المصادر.النظاـ الداخميو  الجماعيةاإلتفاقات و 

 : لظروؼ إلتي إرتكب فييا إلعامؿ إلخطأ إلجسيـأف يرإعي صاحب إلعمؿ إ (3
أف يراعي بالتأكد مف جسامة الخطأ الذي إرتكبو العامؿ  صاحب العمؿيتعيف عمى 

خبلؿ الرجوع إلى سيرة  ظروؼ ومبلبسات ارتكاب الخطأ المحيطة بالعمؿ، ويتجمى ذلؾ مف
 .المحيطة بارتكاب الفعؿالدوافع و  العامؿ طواؿ مدة عممو، فمراعاة الظروؼ

 رقـقانوف ال سيما التعديؿ بموجب العمؿ الجزائري قانوف أحكاـ أف بلحظ في ىذا الشأف ي
الطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ، حتى عند ارتكابو لخطأ ميني العامؿ جاءت لتحمي  91-29

ينيي مشواره الميني دوف أف و  إذا ال يمكف لصاحب العمؿ فصؿ العامؿ مف منصب عممو جسيـ،
تمغي حقوؽ بالتسريح التأديبي العمؿ آثار ما بعد إنتياء عبلقة ألف ، (1) خاصةترتب لو آثار 

 ال يسجؿ أي إمتدادالحماية ألنو و  كؿ ما يخص بالتكفؿو  العامؿ ال سيما التعويضات المالية
نما إستنادا  تفرض نفسيااوية اإللتزامات التي بإستثناء ز  ليس بإعتبارىا مخمفات لمعقد المقضي وا 

 وكنتيجة ليا.  قياـ عبلقة العمؿ أثناءإلى بنود عقدية فرضتيا 

 

 

 

 

                                                                                 

(1) 435
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 حح الجانياملب

 ألسباب خاصةإنتهاء عالقة العنل حاالت 

لتأبيد عقود  إىتمت مختمؼ تشريعات العمؿ بتنظيـ حاالت إنتياء عبلقة العمؿ منعا
عمى األخص في جانب العامؿ، الذي و  العمؿ نظرا لما في ذلؾ مف تقييد لحرية العمؿ،

حرص المشرع عمى إباحة الفرصة لو لمتحوؿ إلى نشاط إقتصادي يتناسب مع مؤىبلتو 
ويسمح لو بحياة أفضؿ، وكؿ ذلؾ طبعا في إطار ضماف حد أدنى مف اإلستقرار الوظيفي 

 لمعامؿ.

نتياء عبلقة العمؿ إلى إتفاؽ بيف الطرفيف بما يسمح بضماف نوع مف يستند إقد 
الحماية اإلجتماعية الخاصة لمعامؿ المعني مع المحافظة في ذات الوقت عمى إستمرارية 

 . (1) المؤسسة بؿ إستمرارية قدرتيا التنافسية في السوؽ

قة العمؿ في تعداده لحاالت إنتياء عبلو المشرع الجزائري في ىذا اإلطار  أدرج
حاالت خاصة تنتيي بموجبيا ىذه العبلقة بقوة القانوف دوف حاجة إلى مراعاة ألية ضوابط 

ال لفرض أية تعويضات عمى أي طرؼ وال ألية أثار خاصة، وتقـو مثؿ ىذه و  إجرائية خاصة
الحالة عموما في حالة إنتياء األجؿ المحدد لعقد العمؿ أو إنتياء العمؿ الذي أنشئت ألجمو 

بلقة العمؿ، أي بمعنى أكثر دقة في حالة إنتياء العقد محدد المدة، حيث ينتيي مف تمقاء ع
تحديدا دوف حاجة ال لئلخطار وال و  نفسو وبقوة القانوف دوف حاجة إلى إتخاذ أي إجراء

)إلمطمب  إلستحقاؽ التعويض ودوف قياـ أية إمكانية إلجبار أي مف الطرفيف عمى التجديد
 إألوؿ(.

                                                                                 

(1) 
 يا ٚهٛٓا. 70، ص 2001
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ذلؾ مف خبلؿ صورة خاصة إلنياء وىي اإلنياء اإلتفاقي الذي تعبر عنو ويتجسد 
 "Départ négocieأو الذىاب اإلتفاقي أو التفاوضي " اإلنياء اإلتفاقي بعض التشريعات 

ئلنياء رضائية مبنية عمى إتفاؽ بيف طرفي لكما ىو الحاؿ في التشريع الفرنسي، فيذه الحالة 
ئلنياء اإلقتصادي، وما يميز ىذه لسباب اإلقتصادية المبررة ترتبط في الغالب باألو  العقد

ذلؾ التعويض العادؿ الذي يصبو مف خبللو  ،صر آثاره في التعويض اإلتفاقيحالحالة 
طرفي العقد إلى تعويض اإلنياء وضماف إمكانية اإلستغبلؿ كبديؿ عف الدخؿ وعف فقد 

 )إلمطمب إلثاني(.المنصب 

 األولالـنطلب 

 ندةـنحدد الـال العكديف قة العنل عالهاء تنإ

تتميز بخصوصيات في أحكامو ال  التيمف العقود المحدد المدة يعتبر عقد العمؿ 
نجدىا في العقد الغير محدد المدة سواء مف حيث شروط إبرامو أو مف حيث طرؽ إنيائو 

قانوف ة في دفيو يخضع لمقانوف المدني في غالب أحكامو أكثر مف أحكاـ عقد العمؿ الوار 
إال اف أحكامو قد  11-90العمؿ، بالرغـ مف أف المشرع الجزائري قد أدرجو في قانوف رقـ 

ىذا ما يضفي عميو الطابع المتميز مف  ،مكرر 12و 12ىما و  جاءت في مادتيف ال أكثر
 .الطابع اإلستثنائي مف جية اخرىو  جية

فعمت التشريعات  المشرع الجزائري في أحكاـ عقد العمؿ محدد المدة كمالـ يفصؿ 
إذ اعتبر وسيمة لتوفير فرص  )إلفرع إألوؿ(مميزاتو و  األخرى منيا التشريع الفرنسي، لتعريفو

 laتأقيت عبلقات العمؿ لو لفترة مؤقتة تفاديا و  الشغؿ إلمتصاص البطالةو  العمؿ

précarité de l’emploi  عمد المشرع إلى تحديد حاالت المجوء إليو عمى سبيؿ الحصر
نيائو و  لكف سيؿ في طريقة تجديده رع إلثاني()إلف  .)إلفرع إلثالث(ا 
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 ول الفرع ألا 

 العمل محدد اإلادة علدمفهىم 

فقد تدخؿ  ،في مجاؿ عبلقات العمؿ، استثنائييتميز عقد العمؿ المحدد المدة بطابع 
إلى ىذه  وءالمجاؿ واسعا لمجترؾ بيدؼ عدـ  ،خاصة بيذا العقدالحكاـ األوضع بالمشرع 

التي يؤدي إلى  المساس بديمومتياو  التي تعد وسيمة لتأقيت عبلقة العمؿ لطريقة مف التعاقدا
تقميؿ مف ضمانات العامؿ في اإلستقرار في منصب عممو، كما أف تأقيت عبلقة العمؿ مف 
خبلؿ عقد العمؿ المحدد المدة يؤدي عمى إضمحبلؿ الضمانات المنجرة عف إنتياء ىذه 

بؿ حدد  )أوال(إلشارة إليو لـ يمنح تعريؼ لعقد العمؿ محددة المدة كما سبؽ ا ،الرابطة
 .)ثانيا(أحكامو بصفة دقيقة 

 تعريؼ عقد إلعمؿ محدد إلمدة  -أوال

عمى رغـ مف محدد المدة عقد العمؿ لمشرع الفرنسي او  ا كؿ مف المشرع الجزائرييعرفلـ 
كما ىو الحاؿ ، (1)وسألة التعريؼ لمفقبتبياف حاالت المجوء إليو وشروطو، وترؾ م ىواكتفأىميتو 

  .بذلؾ قد إعتمد ضمنيا تعريؼ العقد بصفة عامةو  لممشرع الجزائري لـ يعطي تعريفا لعقد العمؿ

 :تعريؼ إلعقد حسب قوإعد إلقانوف إلمدني ( 7
إلعقد إتفاؽ يمتـز بموجبو "عمى أنو الجزائري  مدنينيف القالتمف  54المادة نصت 

 (2) "آخريف بمنح أو فعؿ أو عدـ فعؿ شيء ما شخص أو عدة أشخاص

                                                                                 

(1) Roy VERONIQUE, Droit du travail 2018, 22 éd, DUNOD, Paris, 2018, p.18.  
«La convention par laquelle une personne s’engage a exécuté au profit d une autre personne et sous 

subordination, un travail moyennent une rémunération appelée salaire».  

 -Dominique GRANDGUILLOT, Social: les points clés du droit du travail et la protection sociale, 14
eme

 Ed. 

Gualino éditeur, Paris, 2020, p. 12.  

1986127
(2) 

201962 
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مضموف العقد ألنو يخضع إلى ما ورد يتفؽ فيو المتعاقداف عمى ال العقد الذي يو ف
صاحب العمؿ بينما تظير إرادة الطرفيف في إختيار  11-90قانوف رقـ  12في المادة 

بمجرد إنتياء المدة وينتيي تمقائيا العقد مدة سرياف المتعاقد معو )العامؿ( وكذا تحديد 
، ونستخمص بأف المشرع قد إىتـ بالدرجة األولى بالجانب التنظيمي المحددة في العقد

ىذه والموضوعي لعبلقة العمؿ دوف اإلىتماـ بالجانب أوالقالب الشكمي الذي تنعقد بواسطتو 
 .(1)العبلقة

 خصائص إلعقد : ( 3
 ني : يجمع عقد العمؿ محدد المدة معظـ خصائص العقد المد

في  ءكما جايعني أف العقد ينشأ بمجرد تطابؽ إرداتي الطرفيف  عقد رضائي : -
أي يستوجب أف يكوف رضا الطرفيف صحيحا  (2) مف القانوف المدني 59المادة 

مف  ةكتابال 11-90مف قانوف  12ليرتب آثاره القانونية مع ذلؾ إشترط المادة 
 أجؿ إثباتو.

د تطابؽ إرادتي الطرفيف يقع عمييما إلتزامات أف بع يعنيعقد ممـز لمجانبيف :  -
 كما ىو محدد قانونا، متبادلة إذ يمتـز العامؿ بأداء العمؿ المطالب بو 
  .(3)توابعوو  ومقابؿ ذلؾ يمتـز صاحب العمؿ بدفع األجر المتفؽ عميو

يعني ىذا أف عقد العمؿ المحدد المدة مقترف بمدة زمنية يتـ خبلليا زمني : عقد  -
 ،إلتزامات الطرفيفلذا يعد تحديد مدة ىذا العقد أمرا جوىريا في قياس لعقد اتنفيذ 

 إما بإتماـ العمؿ المطموب إنجازه أو بإنتياء المدة المتفؽ عمييا.نتيي يو 

                                                                                 

(1) 18 
(2) 59

 

(3) 55079011
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  محّدد إلمّدةعمؿ عقد أحكاـ  -ثانيا

تنعقد عبلقة العمؿ كقاعدة عامة بمدة غير محدودة سواء كانت بعقد كتابي أو بعقد 
يمكف بذلؾ إثباتو بأية وسيمة و  يتفؽ عمييا المتعاقديف،تابي، أي حسب األشكاؿ التي غير ك

 . (1)كانت حيث تقـو العبلقة عمى أي حاؿ بمجرد العمؿ لحساب مستخدـ ما

غير أنو ولعدة إعتبارات عممية يمكف أف تتـ عبلقة العمؿ لمدة محددة إذا إقتضت 
فييا المشرع  معظـ التشريعات العمالية بما المبدأ المعتمد في الظروؼ واألسباب، وىو

  الجزائري. وإلنعقاد العقد محدد المدة يشترط فيو عدة أحكاـ وشروط.

 : إلػػكػػتابػػػة( 7
ىو ما أكدتو الفقرة الثانية و  شرطا جوىريا لقياموعقد العمؿ محدد المدة تعد الكتابة في 

"يعتبر إلعقد مبرما لمدة غير  عمى أنوالتي تنص  11-90مف قانوف رقـ  11مف المادة 
 محدّوّدة إاّل إذإ نص عمى غير ذلؾ كتابة"

المشرع الجزائري إشترط الكتابة في عقد محدد المدة دوف أف يحدد نوع ىذه ف أيتضح 
نعقاد العقد أـ ىي كتابة مف أجؿ إثباتو، ففي ىذو  الكتابة ىؿ ىي كتابة مف أجؿ إبراـ  اا 
بل الصورتيف لمكتابة فيي كتابة مف أجؿ اإلنعقاد لكف الخصوص أخذ المشرع الجزائري بك

التي يؤدي تخمفيا إلى بطبلف العقد لتخمؼ ركف مف األركاف  دوف أف يشترط فييا الرسمية
بؿ اعتبر ىذا العقد بمثابة دليؿ إثبات بإعتباره يتضمف كؿ البيانات التي  ،(2)العقد الشكمي

نوع مف عقود العمؿ في إطار الحاالت تدؿ عمى أف صاحب العمؿ لجأ إلى مثؿ ىذا ال
ال يجوز اإلستعانة بو  المحددة قانونا، عمى أساس أف العقد المحدد المدة ىو عقد إستثنائي

خبلؼ ذلؾ يؤدي إلى إعادة تكييؼ العقد العمؿ المحدد إال في حدود ما جاء بو القانوف 

                                                                                 

(1) 08099011

(2) 324
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جزائري يطمح مف خبلؿ وىذا دليؿ عمى أف المشرع ال، (1)المدة إلى عقد غير محدد المدة
ذلؾ إلى إرساء ديمومة عقد العمؿ فإذا تـ إنيائيا بإحدى الطرؽ تنشأ مف خبلليا عبلقة 

 أخرى حسب حالة اإلنياء.

 :إلعقد محدد إلمدة ات ػػيانػػػب( 3

لـ يشترط المشرع الجزائري بيانات محددة تذكر في العقد محدة المدة كما فعمو المشرع 
اعد العامة يتضمف نوعاف مف البيانات بيانات إلزامية تذكر في العقد الفرنسي لكف حسب القو 

  المكتوب، ثـ بيانات ثانوية غير جوىرية يتـ اإلتفاؽ عمييا مف الطرفاف.

 :  إلبيانات إإللزإميةأ( 
تعد البيانات اإللزامية مضموف ما يحتوي عميو العقد المكتوب، وذلؾ لتسبيب 

مف  98و 97ىو ما تضمنتو المادتيف و  جوء إلييا إلبراـ العقدالمستخدـ إلحدى الحاالت تـ الم
  .(2)قانوف المدني فيما يخص ركف السب في العقدال

 (3) التي تعتبر جوىريةو  تتضمف ىذه البيانات العناصر اليامة الواجب ذكرىا في العقد
 : المتمثمة فيو 

 ىويتو.و  عنوانوو  مكاف ميبلد العامؿو  تاريخو  لقبو  اسـ 

.و  صفةتحديد ال   طبيعة العقد المبـر

 واجبات العامؿ.و  التزامات صاحب العمؿ 

 االمتيازات إف وجدت.و  أىـ التحفيزاتو  حقوؽ العامؿ 

                                                                                 

(1) 11149011

98ذُض  (2)

(3) 199177 
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مختمؼ مكّوناتو الذي يجب أف يساوي عمى األقؿ األجر و  مبمغ األجرو  تحديد قيمة 
 .(1)الوطني المضموف

 :  بيانات غير إلزإميةإل ب(
إلى القواعد العامة لمقانوف المدني التي تضمنتيا يخضع تحديد مثؿ ىذه البيانات 

مسائؿ تفصيمية تحديد أسباب الفسخ ويمكف أف تتضمف  (2)مف القانوف المدني 65المادة 
باإلرادة المنفردة أو شرط تجديد العقد باإلضافة إلى الشروط األخرى المكّممة لتحديد مّدة 

، مع ذلؾ إذا ثار خبلؼ حوؿ ىذه مّدة التجربةكتحديد  العمؿ إضافة إلى بعض الشروط
 يقـو القاضي بالفصؿ وفقا طبيعة المعاممة المسائؿ التفصيمية الغير مدونة في العقد 

 . تدااوألحكاـ القانوف والعرؼ والع

 :تحديد مّدة إلعقد  (0
وتعتبر المدة القانونية لعقد العمؿ ىو الركف الجوىري لتمييز بيف عقد محدد المدة 

ية السيما التشريع الجزائري ىو األخذ الف جؿ التشريعات العمأدة رغـ وغير محددة الم
، وفي حالة إنعداـ عقد عمؿ العقد محدة المدة كإستثتاءو  كأصؿ بالعقود غير محددة المدة

  .(3)دةو مكتوب، يفترض أف تكوف عبلقة قائمة لمدة غير محد

 تحديد إلمدة بإتفاؽ إلطرفيف : أ( 
السالؼ الذكر  11-90رقـ مف القانوف  11المادة ف خبلؿ إشترط المشرع الجزائري م

، (4)دنىوال الحد األ قصىاألحد ينظميا بتحديد اللـ لكنو عمى وجوب تحديد مّدة عقد العمؿ 

                                                                                 

(1) 179

(2) 65

(3)36 
(4) 18

François DUQUESNE, Droit du travail la particitpation les droits des salariés dans l’entreprise, 4
eme

 édition,- 

Gualino éditeur, Paris 2007, p. 43. 
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ينتيي العقد فطبقا لمقواعد العامة ، ألطراؼ المتعاقدة في تحديد مّدة العقدالحرّية ذلؾ بؿ ترؾ 
مف قانوف  160ىو ما نصت عميو المادة و  مطموب إنجازهبإنتياء مدتو أو بإتماـ العمؿ ال

 .المدني الجزائري

 تدخؿ مفتش إلعمؿ في تبياف مدة إلعقد :ب( 
تطابؽ عقد العمؿ محددة المدة مف تأكد مفتش العمؿ اللصبلحيات خوؿ القانوف 

 12، وأضافت المادة 21-96المعدلة باألمر رقـ  11-90مف قانوف رقـ  12لمادة ألحكاـ ا
العمؿ إمكانية تكييؼ المدة المنصوص عمييا في العقد  21-96المعدلة باألمر رقـ كرر م

بالرغـ مف أف دور مفتشية العمؿ يعد  مف أجمو،العامؿ النشاط الذي وظؼ محدد المدة توافؽ 
ليس ليا صبلحيات تحديد رقابة إدارية مسبقة عمى عقود العمؿ محدد المدة، إال أنو بمثابة 

 .تحرير محضر مخالفةتقتصر صبلحياتو في تعديميا أو إنيائيا بؿ  ىذه المدة أو

كما لو تحرير محضر في حالة وجود نزاع لتكييؼ العقد المحددة المدة إذا ما تخمفت 
لتزامات طرفيو التي تختمؼ ل أحد أحكامو أو شروطو يتسنى لمقاضي تحديد الحقوؽ وا 

 بإختبلؼ نوع العقد الذي يربط الطرفيف.

 ويالثالفرع ا

 محّدد اإلاّدةالعمل علد إنهاء و  إبرامحاالث 

ظـ المشرع الجزائري حاالت المجوء إلى إبراـ عقد العمؿ المحددة المدة في نص ن
يتعيف توفر إحداىا حاالت  خمس د  المتمـ أيف عدٌ و  المعدؿ 11-90قانوف رقـ  12المادة 
ضمف حاالت إنياء عبلقة  كما أدرج إنقضاء مدة عقد العمؿ المحددة المدة )أوال(إلبرامو 

 )ثانيا(. 11-90قانوف رقـ  66العمؿ المنصوص عمييا في المادة 
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 أوال : حاالت إبرإـ عقد عمؿ محدد إلمدة

بؿ إلى إبراـ عقد العمؿ المحدد المدة بذكر حاالت المجوء المشرع الجزائري لـ يكتؼ 
حاالت جواز إبراـ فييا عقد أما عف  ،ذكر كذلؾ حاالت اإلمتناع عف إبراـ عقد المحدد المدة

 المعدؿ 11-90مف قانوف رقـ  12في المادة المحدد المدة جاءت عمى سبيؿ الحصر 
تتميز ىذه الحاالت أنيا تخص األعماؿ التي ال تدخؿ ضمف النشاط الدائـ و  ،المتمـو 

مف طرؼ نفذ ييجوز أف يكوف العقد ينصب عمى نشاط دائـ أنو لو و  لممؤسسة المستخدمة
يمكف حصر ىذه الحاالت الخمس إلبراـ عقد العمؿ المحددة المدة في و  .1مختمفيفأشخاص 

 النقاط التالية : 

 عقود أشغاؿ وخدمات غير متجددة أو دورية ذإت طابع متقطع : تنفيذ حالة ( 7

 تتمثؿ ىذه الحالة : 
عندما يتعمؽ األمر بتنفيذ عمؿ مرتبط عقود أشغاؿ أو خدمات غير متجددة ال  ( أ

، بؿ تتطمب ميارات متخصصة بل ضمف النشاطات العادية لممؤسسةتدخؿ أص
 .(2)غير متوفرة في عماؿ المؤسسة 

عندما يتطمب األمر مف صاحب العمؿ إجراء أشغاؿ دورية ذات طابع متقطع   ( ب
مف  12ىي الحالة الثالثة التي تضمنتيا المادة و  ،الصيانةو  التفريغو  كالشحف

 . 11-90القانوف رقـ 

ىي مرتبطة و  في فترات دورية،تتكرر األشغاؿ أنيا ليست دائمة لكنيا وتتميز ىذه 
ىي متقطعة يمجأ إلييا المستخدـ بؿ  يست دائمةالعادي لممؤسسة لكنيا لبالنشاط 
  وىو ما يميزىا عف العمؿ الموسمي.منتظمة لكف ىذه الدورية غير و  دوريا،

                                                                                 

(1) 

200119 

(2) 

200413
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 : والؼ عامؿ مثبت في منصبإستخحالة ( 3

ير ػػػػػػػػػاظ عمى السػػػػفػػؿ الحػػمف أجو  ؼ عامؿ عف عممو لمدة مؤقتةقد يحدث أف يتوق
كأف  الحسف لممؤسسة يمجأ صاحب العمؿ إلى سد الفراغ بإستخبلؼ ذلؾ العامؿ المثبت

في حالة عطمة أمومة أو في يؤدي العامؿ الخدمة الوطنية أو قيامو بميمة نيابية أو 
  .(1) إلى ىذه الحالة يتطمب ثبلث شروطالمجوء و  ،ت التكويفااإلستفادة مف دور 

معمؿ أو ألسباب موسمية أو نشاطات ذإت مدة محدودة أو إلمؤقت لتزإيد إلحالة ( 0
 بحكـ طبيعتيا مؤقتة

تعتبر الحالة األخيرة التي أوردتيا المادة فاألساب الموسمية و  بالنسبة لحالة تزايد العمؿ
  .تحاالثبلث في  تـتو  ،قبؿ تعديمو  11-90مف القانوف رقـ  12

  .(2) معمؿمؤقت لتزإيد حالة  -

  .(3) إألسباب إلموسميةحالة  -

تضمنت ىذه ، نشاطات أو أعماؿ ذإت مدة محددة أو ذإت طبيعة مؤقتةحالة  -
مف  2المضافة بموجب المادة  11-90مف القانوف رقـ  12الحالة الفقرة الخامسة مف المادة 

                                                                                 

(1) -  

 

12659011 

(2) 

 
مٕز ػُسيا ٚرؼهك األيط تحاجٛاخ ٔيضرهزياخ ذررهف تئذرالف انفظٕل ٔانًٕاصى ٚرى انهجٕء إنٗ ْصا انُٕع يٍ انؼ (3)

ٔانصًاض ٔأكسخ انًحكًح انؼهٛا فٙ  ٔانًُاصثاخ، كؼًم انفُازق فٙ فظم انظٛف ٔانًزاضع فٙ فظم جُٙ انًحاطٛم

ٔٚؼطف انثؼغ انؼًم  إحسٖ لطاضاذٓا ػهٗ ػطٔضج شكط انضثة إيا فٙ حانح انرزاٚس انًؤلد نهؼًم أٔ األصثاب انًٕصًٛح

 .غٛطْأ كًٕصى جُٙ انرؼط أٔ جُٙ انفٕاكّ انًٕصًٙ تأَّ " انؼًم انص٘ ٚرى فٙ يٕاصى زٔضٚح يرؼاضف ػهٛٓا"

16133419061998

33www.jilrc.com 

22 

http://www.jilrc.com/


 

 64  

 

ف، النشاطات أو األعماؿ محددة المدة، يجزئيت، وىي تشمؿ عمى 21-96األمر رقـ 
 .(1) والنشاطات أو األعماؿ ذات الطبيعة المؤقتة

 حاالت إنياء عقد عمؿ محدد إلمدة -ثانيا

حصر المشرع الجزائري حاالت التي يمكف مف خبلليا إبراـ عقد العمؿ حماية لمعامؿ 
 مف قانوف العمؿ الجزائري 12مادة محدد المدة إما بالتوقيت الكامؿ أو بالتوقيت الجزئي في ال

سالؼ مكرر  12يكوف ذلؾ تحت رقابة سابقة لمفتشية العمؿ حسب ما جاء في المادة و 
مف قانوف العمؿ  66المادة أكدت قد ل لقاضي اإلجتماعي،مف طرؼ ارقابة الحقة و الذكر 

يؿ فييا لذا دوف التفصبإنقضاء مدة عقد إنتياء عبلقة العمؿ الجزائري سالؼ الذكر عف حالة 
 .في ىذا الشأفالرجوع إلى القواعد العامة يتـ 

 إنتياء عقد إلعمؿ بإنتياء إلمدة إلمحددة :( 7
 66تنتيي عبلقة العمؿ بإنقضاء المدة المحددة في العقد بصفة قانونية طبقا لممادة 

مف ؽ.ع.ج لـ  12مدة العقد لـ يتـ تحديدىا مف قبؿ المشرع الجزائري فالمادة و  ،ؽ.ع.ج

                                                                                 

(1) 

 L.1242-2 ( أ

 .339002 ( ب

77 ( ت

9409 

 ( ث

9011693

L.122-2-1 

Voir aussi KARIN Sordet, Bien négocier son contrat de travail, L’etudiant, Paris, 2002, p. 41 
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بؿ تركت حرية التعاقد لطرفي العقد ال لحدىا األقصى وال لحدىا األدنى تضع حدا لمدة العقد 
 إقميميا.تشية العمؿ المختصة فرقابة المسبقة لمالتحت 

محدد المدة قد يجد صعوبات في الع ذكر المدة في عقد العمؿ قلكف مف حيث الوا
دما ال تعرؼ مدة الغياب أو تكوف بعض الحاالت مثؿ حالة اإلستخبلؼ أو عطمة األمومة عن

تنتيي بتحقيؽ موضوعيا، فيذه كميا حاالت تستوجب ذلؾ بالنسبة لؤلشغاؿ التي و  إحتمالية،
ىذه الفراغات لتسد األنظمة الداخمية و  اإلتفاقيات الجماعيةأماـ قصر دور تدخؿ المشرع 

 .(1)القانونية 

رجع طرفي يو  عامؿ شيادة العمؿ،يسمـ لمو القانونية تنتيي عبلقة العمؿ بحموؿ المدة 
يتحمؿ الطرفيف و  عبلقة التبعيةبذلؾ التنتيي و  العقد لمحالة األصمية التي كانوا عمييا قبؿ العقد

أما اذا استمر ىذا العقد رغـ انتياء مدتو فينا يمكف المطالبة باعادة تكييفو  يما.إلتزاماتمف 
ا بعد انتياء مدة العقد فبل يمكف المطالبة . أمعمى أف يكوف ذلؾ أثناء سرياف العقد أو تنفيذه

وىواألمر الذي يكشؼ نسبية امتداد . (2)المحكمة العميا  اتقرار إحدى في  اءجبذلؾ حيث 
نما أثناء  أثار عقد العمؿ محدد المدة، فمسألة اعادة التكييؼ ليذا العقد ال تثار بانقضائو وا 

، فبل (3) أعبله 12مذكورة في المادة كذلؾ الوضع في حالة الخروج عف الحاالت ال .سريانو
يمكف التمسؾ باعادة تكيؼ العقد لمخالفة ىذه المادة بعد انتياء عبلقة العمؿ الناشئة عف ىذا 

 .(4)العقد

                                                                                 

(1) 8990
(2) 62270302062011

022011213

129011

(3) Mohamed LAMANI, Réflexions sur l’article 12 de la loi N° 90-11 relative aux relation de travail, dossier 

documentaire, I.NT, Alger 1999. p. 46. 

(4) 47650206012009

2009403
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 إنتياء عقد إلعمؿ إلمحدد إلمدة قبؿ حموؿ أجمو :  (3
طراؼ ي حالة إتفاؽ األفبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أف العقد شريعة المتعاقديف ف

حرية البالرغـ أف ذلؾ قد يكوف في غير مصمحة العامؿ إال أف قبؿ حموؿ أجمو يجوز إنيائو 
عمى األقؿ إعبلمو حتى ال ينصدـ بضياع  التعاقدية تجيز إنياء العقد بإتفاؽ الطرفيف أو

 منصب عممو. 

ألحد الطرفيف إنياء العقد قبؿ إنتياء مدتو إما مف طرؼ العامؿ لعدـ كذلؾ يجوز 
كما يجوز المينية و  تناسب مع قدراتو العمميةالدرتو عمى اإلستمرار في القياـ بميامو أو عدـ ق

قد يتخمى و  ف تنفيذ إلتزاماتو إتجاىوعلو أف يفسخ عقد العمؿ إذا ما إمتنع صاحب العمؿ 
 . (1) العامؿ عمى ىذا العقد في حالة توظيفو بعقد غير محدد المدة

 يسػو إال أنو لػػما لو مف سمطة في تسيير مؤسساتأما مف جية صاحب العمؿ رغـ 
إذا أخؿ العامؿ بإلتزاماتو التعاقدية أو ذلؾ حرية إنيائو قبؿ إنتياء األجؿ مع ذلؾ يجوز لو 

 سواء أثناء الفترة التجريبية أو خبلؿ سرياف العقد.أثبت عدـ قدراتو المينية 

في إحدى عمى قراراتيا ميا وىو الموقؼ الذي أخذ بو القضاء إذ توصمت المحكمة الع
عمى تطبيؽ قواعد المسؤولية التقصيرية في حالة إنياء عقد العمؿ محدد المدة قبؿ حموؿ 

  .(2)أجمو

 
                                                                                 

(1) Mohamed LAMANI, Reflexions ou précarité de l’emploi problématique du contrat de travail à durée 

déterminée, - R.A.T Numéro spécial, N° 23, 1998, p.69 et s. 

(2) 66827105012012

2014266

Cass soc, 4 décembre 2001, N° 99-46, 364, Jurisprudence 2012-13, 15 ed, Groupe Revue Fiduciaire. Paris, 

2012, p. 1581. 
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 إنتياء عقد إلعمؿ إلمحدد إلمدة بإنتياء إلعمؿ إلمطموب إنجازه : ( 0
ىناؾ بعض عقود العمؿ التي ال تتطمب تحديد أجميا ألنيا مرتبطة بالعمؿ المرغوب 

كما يحدث في عقود البناء أيف نجازه لذا يستمر العقد إلى أف ينتيي العمؿ المطموب إنجازه إ
 مدة عقد العمؿ ترتبط باألشغاؿ المراد إنجازىا رغـ تحديدىا مسبقا. 

 املطلب الجاني

 لعالقة العنل  اإلنهاء اإلتفاقي

د مف األوضاع إلى بروز العديالجزائر إتخذتيا ، التي ةاإلصبلحات اإلقتصاديأسفرت 
القانونية في مجاؿ عبلقات العمؿ أدت إلى توسيع في سمطات صاحب العمؿ مف أجؿ 

الذي منح  11-90خاصة بصدور القانوف رقـ ذلؾ و  ضماف إستمراريتياو  مؤسستوتنيظـ 
وبسبب ما كانت مالية الو قتصادية اإلالفعالية عمى أسس تنظيـ مؤسستو ة لممستخدـ طسم

اإلقتصادية بوجو عاـ مف أزمات إقتصادية ومالية كانت توجو نحو تعاني منو المؤسسات 
مف الضروري إيجاد الطرؽ لتسوية الفائض العمالي  تخوصصتيا فيما بعد باو  دة ىيكمتيااإع

 .الذي كانت تعاني منو والذي أثقؿ مف أعبائيا

ا المتمثمة تتميز ىذه الحالة مف اإلنياء اإلتفاقي المبررة بأسباب إقتصادية بفورية آثارى
أساسا في التعويض اإلتفاقي وقصور إمتدادىا مف زاوية اإللتزامات المحددة في الفصؿ 

جراءات التسريح اإلقتصادي لتقميص عدد العماؿ ومختمؼ إلتجنبا الثاني مف الباب الثاني. ف
التعويضات المترتبة عنو، لجأت ىذه المؤسسات إلى تطبيؽ القواعد العامة إلنياء العديد مف 
عقود العمؿ عف طريؽ اإلتفاؽ أو ما يسمى كذلؾ باإلنياء التقاوضي أو اإلرادي إلى غاية 

. كما إىتـ )إلفرع إألوؿ(ة ضمنية فتضمنت فكرة اإلنياء اإلتفاقي بصصدور مراسيـ تشريعي 
القضاء الجزائري بفكرة اإلنياء اإلتفاقي كصيغة إلنياء عبلقة العمؿ حيث أخذ موقفا خاصا 

 فرع إلثاني(.)إلفي ذلؾ 
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 ألاول الفرع 

ر سس ألا   اللاهىهيت لخبًر

 نهاء ؤلاجفا ي لعةقكت العمل ؤلا

ترتبط فكرة اإلنياء اإلتفاقي بإجراء تقميص عدد العماؿ التي جاء بيا المشرع الجزائري 
  .بطريقة رضائية ومن 70و 69مف خبلؿ المادتيف  11-90في قانوف رقـ 

عد اكاف البد مف الرجوع إلى القو  11-90لقانوف رقـ فراغ القانوني الذي ساد الأماـ ا
العامة في القانوف المدني لتحديد أساسيا القانوني سواء كانت تتعمؽ بإتفاؽ ثنائي أو بإتفاؽ 

 قوانيف تنظيـ عبلقة العمؿ أساسو القانوني في يمكف أيضا إستخبلص  ،)أوال(جماعي 
 )ثانيا(. 1994سنة عية التي صدرت وبصفة ضمنية مف خبلؿ ترسانة مف المراسيـ التشري

 إلقوإعد إلعامة كأساس لإلنياء إإلتفاقي  -أوال

سنده أو أساسو القانوني في القواعد العامة لمقانوف المدني، اإلنياء اإلتفاقي يجد 
إنطبلقا مف المواد  –بإعتباره أف العقد شريعة المتعاقديف التي تستدعي عدة شروط لتطبيقيا 

تخص التي مف نفس القانوف  459ثـ نجد المادة  ،القانوف المدنيمف  119، 106، 59
 بشأف إستمرار سرياف العقد.  إتفاؽ الصمح إلنياء النزاع

 :  إنتياء إلعقد طبقا لقاعدة إلعقد شريعة إلمتعاقديف( إ7

التي و  في التعاقدىاـ  أد مبدجسالتي تمف القانوف المدني  106المادة إنطبلقا مف 
ىي القاعدة التي تجسد رضائية العقد المدني الذي يقوـ عمى تطابؽ و  ية العقدتقـو عمييا نظر 

 .(1)سالفة الذكر  مف القانوف المدني 59اإلرادتيف، وذلؾ بالعودة إلى نص المادة 

                                                                                 

"معاشى،  -فطت وبالي  (1)

.77ص 022008



 

 69  

 

 القوة الممزمة لمعقد مف حيث األشخاصأخرى تتمثؿ في قاعدة د ىذه المادة سكما تج
مف األشخاص المتعاقديف الذيف عبروا و  مف مضمونويستمد قوتو اإللزامية إذ  المضموف،و 

عف إرادتيما في إبرامو ثـ مف األشخاص المخوؿ ليـ ذلؾ الذيف يأخذوف مرتبة المتعاقد 
 . (1)الخمؼ الخاصو  كالخمؼ العاـ

وعميو يبقى المتعاقديف مطالبيف بمضموف العقد ال يجوز ليما تعديؿ ما ورد فيو أو 
القانوف ألحد الطرفيف أو  أو لؤلسباب التي يقررىا –الطرفيف  إنياءه أو نقضو إال بإتفاؽ

كما ىو  588و 578، كما ىو الحاؿ في عقد الوكالة المنصوص عميو في المادتيف لمقاضي
 . مف القانوف المدني 107في حالة بروز ظروؼ طارئة إستثنائية أو القوة القاىرة المادة 

عف قة العمؿ بإرادة الطرفيف متى إتفؽ الطرفاف لذا يجوز تطبيؽ ىذه المادة عمى إنياء عبل
مف القانوف المدني التي تجعؿ  119ىو ما يحيمنا إلى فكرة فسخ العقد الواردة في المادة و  اإلنياء،

عويض الطرؼ المضرور فسخ العقد الممـز لجانبيف كما ىو الحاؿ في عقد العمؿ يتوقؼ عمى ت
لمبادئ في مجاؿ اإلنياء اإلرادي لعبلقة العمؿ، ألف ، بينما ال يجوز تنفيذ ىذه اتعويضا عادال

باإلضافة إلى ضرورة  مجموعة مف العماؿ،عقد واحد مف العقود بؿ يخص ال اإلنياء اإلتفاقي 
يجد حبل إال  دوف أفيعيؽ سير أعماؿ صاحب العمؿ الذي سبب إقتصاديا تبرير اإلنياء بال

متعويض الذي يتحصؿ عميو لالعمؿ، باإلضافة المجوء إلى اإلنياء اإلتفاقي الجماعي لعبلقات 
، قبؿ إنياء عبلقة العمؿ العامؿ يتـ التفاوض عميو مع ممثمي العماؿ أو مع العماؿ المعنييف

ف كاف جماعيا يعني جماعة مف العماؿ إال أف تنفيذه يكوف و اإلنياء اإلتفاقي بالرغـ مف أف  ا 
ىذا الحاؿ نجد أف االستقالة ىي األقرب إلى في و  ،(2)بقرارات فردية تترجـ عف طريؽ اإلستقالة

 اإلتفاقي.اإلنياء اإلتفاقي اإلنياء عف طريؽ 

                                                                                 

(1) 108109 
(2) 689011
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  ح :إنتياء عقد إلعمؿ طبقا إلتفاؽ إلصم (3

األطراؼ حالة إتفاؽ بنياء العقد الصمح كوسيمة إلالقانوف المدني تضمنت قواعد 
القانوف مح الواردة في الصقد ينتيي العقد حسب قواعد  ب نزاع بشأف إستمرار العقد.و نش

 La–الذي يسمى بإتفاؽ الصمح و  إبراـ إتفاؽ مخالؼ لئلتفاؽ األوؿمف خبلؿ المدني 

Transaction  (1)مف القانوف المدني 459المنصوص عميو في المادة.  

غالبا ما و  ىذا النوع مف اإلتفاؽ في مجاؿ عبلقات العمؿ يمجأ إليو أي مف الطرفيفيجوز 
 لتفادي بعض إجراءات إنياء عقد العمؿ، كالتسريح أو اإلستقالة. يكوف صاحب العمؿ،

  (2) قانوف إلعمؿحكاـ أل وفقاإإلنياء إإلتفاقي  -اثاني

 : 77-03إلقانوف رقـ مف خالؿ إإلنياء إإلتفاقي ( 7
التي جاءت بحاالت إنتياء عبلقة  11-90مف القانوف رقـ  66المادة لـ تتضمف 

ذلؾ و  لكف قاـ المشرع الجزائري الحقا بتدارؾ الفراغ القانونياقي اإلنياء اإلتفحالة العمؿ، 
 بصدور المراسيـ التشريعية الخاصة بتقميص عدد العماؿ ألسباب إقتصادية.

 مف القانوف رقـ  70كذلؾ يمكف أف يجد اإلنياء اإلتفاقي سنده في أحكاـ المادة 
90-11

بتقميص عدد المستخدميف،  التي تنص عمى أنو يجب عمى المستخدـ قبؿ القياـ (3)
 أف يمجأ إلى جميع الوسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد التسريحات. 

                                                                                 

(1)459

 
(2) 7784 

(3) 709011 : 
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فيمكف تطابقا ألحكاـ ىذه المادة إدراج أيضا اإلنياء اإلتفاقي ضمف ىذه اإلجراءات، 
غير أف إعتبار اإلنياء اإلتفاقي كإجراء أو تدبير مف التدابير الجانب اإلجتماعي يدمجو في 

ة التسريح اإلقتصادي في حيف يمكف إعتباره حالة متميزة األمر الذي يستوجب تنظيمو حال
 بصفة مستقمة.

 : 30-07رقـ مف خالؿ إلمرسوـ إلتشريعي إإلنياء إإلتفاقي ( 3
09-94المرسـو التشريعي رقـ صدر 

حماية األجراء و  الحفاظ عمى الشغؿلتنظيـ ، (1)
أف يجد يمكف منو  8و 7مف خبلؿ المادتيف و  ،ةالذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادي

إدراجو ضمف تدابير الحفاظ عمى الشغؿ المترجمة في اإلنياء اإلتفاقي سنده القانوني ب
الجانب اإلجتماعي، ذلؾ أف ىذه التدابير لـ تػأت عمى سبيؿ الحصر فيمكف لممستخدـ عندما 

تدابير  كتدبير مفنياء اإلتفاقي اإلإلى  إقتصادية أف يمجأ ألسباب يقـو بتقميص عدد العماؿ
 .(2)أف النظاـ العاـ في قانوف العمؿ نظاـ عاـ إجتماعيو  خاصة ىذا الجانب،

 :  77-07رقـ إلمرسوـ إلتشريعي  فيإإلنياء إإلتفاقي  (0

العماؿ المسرحيف كذا حقوؽ و  تضمف ىذا المرسـو إجراءات تقميص عدد العماؿ
لتأميف عمى البطالة الذي يكشؼ عف إعتراؼ محتشـ تتعمؽ باالتي و  (3)ألسباب اقتصادية
ذلؾ مف خبلؿ نص و  كحالة متميزة إلنياء عقود العمؿاإلنياء اإلتفاقي لممشرع الجزائري ب

 :  منو التي تنص عمى أنو 05المادة 

                                                                                 

(1) 940926051994
3401061994

(2) Mahammed Nasr–Eddine KORICHE, « Note a propos du départ volontaire du solariée comme cas de 

cessation de la relation de travail » RASJEP n° 02, volume 35, faculté de droit, Université Alger, 1997,  

p. 512. 

(3)941126051994
3401061994



 

 72  

 

ال يمكف أف يستفيد مف خدمات إلتأميف عف إلبطالة إألجرإء ذوو عقد عمؿ محدود "
إلعامموف لحسابيـ إلخاص أو ذوو عدة و  ف أو إلعامموف في إلبيتإلعماؿ إلموسيميوو  إلمدة

مستخدميف أو إلذيف فقدوإ عمميـ بسبب نزإع في إلعمؿ أو تسريح تأديبي أو إستقالة أو 
 "ذىاب إرإدي

 إستثناء يتمثؿ في إقصاء العماؿ بعقود محدد المدة مف اإلستفادة مف التأميف  تتضمن

ف كاف و  حالة متميزة عف التسريح اإلقتصادينياء اإلتفاقي اإليؤكد عمى أف عف البطالة مما  ا 
 يجد مبرره في أسباب إقتصادية بؿ يرتبط بيا كما ىو الحاؿ في ىذا التشريع.

 مع ذلؾكحالة منفصمة إلنياء عقد العمؿ، اإلنياء اإلتفاقي ضمني بالإعتراؼ إف 
تأميف عف البطالة، األمر مف ضمانات ىامة كال العماؿ ذوي عقود العمؿ محددة المدة يجرد

حاطتو بضمانات أساسية السيما  الذي يفرض التأكيد عمى ضرورة تنظيمو مف قبؿ المشرع وا 
 مع ضعؼ المركز اإلقتصادي لمعامؿ الذي يجرده مف دعائـ التفاوض الحقيقي.

 الفرع الثاوي

 إلجراء ؤلانهاء ؤلاجفا ي ئيالضبغ اللضا

يـ عممية اإلنياء اإلتفاقي في قوانيف بالرغـ مف عدـ وجود نصوص صريحة لتنظ
العمؿ إال ما تضمنتو مراسيـ تشريعية الخاصة بإجراءات تقميص عدد العماؿ، حيث ذكر 
المشرع الذىاب اإلرادي كصيغة مف صيغ تقميص عدد العماؿ بصورة ال تستدعي إجراءات 

عمميـ مقابؿ  صعبة بؿ بمجرد اإلتفاؽ بيف العماؿ المعنييف بالتقميص حوؿ تركيـ لمناصب
، تدخمت ة أقدميتودكذا مو  مبمغ مف الماؿ كتعويض يختمؼ حسب المنصب الذي يشغمو

 )أوال(المحكمة العميا لتنظيميا كحاالت مف حاالت إنياء عبلقة العمؿ، فحددت شروطيا 
 .)ثانيا(متجية إلضفاء المشروعية عمى ىذا النوع مف اإلنياء 
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 إلنياء إإلتفاقي تحديد إلمحكمة إلعميا لشروط إ -أوال

إف كثرة المجوء ليذا النوع مف اإلنياء في عبلقة العمؿ بمجموعات معتبرة حيث ىناؾ 
مئات العماؿ الذيف تركوا مناصب عمميـ مقابؿ مبالغ مالية كمؤسسة النسيج لذراع بف خدة 

اإلجنبية التي  اتتعدت ىذه العممية إلى الشركو  ENIEMمؤسسة الكيرومنزلية و  تيزي وزو
الو نشاطاىا في الجزائر مثؿ ما حدث مؤخرا في الشركة الفرنسية الفارج لمخرسنة أيف قاموا تز 

 بتقميص عدد العماؿ عف طريؽ اإلنياء اإلتفاقي. 

حماية مناصب العمؿ مف ضياعيا حتى ال و  فحفاظا عمى النظاـ العاـ اإلجتماعي
تدخؿ القضاء مف خبلؿ ا تصبح عبلقة العمؿ يطغي عمييا الطابؽ المدني خاصة عند إنيائي

ضفاء عمييا نوع مف المشروعية و  إحدى قرارات المحكمة العميا تـ تأطير ىذه الصيغة بتقيد ا 
02/06/2011المؤرخ في  622457في قرارىا ممؼ رقـ بشروط ىذه الحالة 

 : وىي (1)

ال يطبؽ إال عمى العماؿ الذيف اإلنياء اإلتفاقي أف تكوف ىناؾ حتمية التقميص، ف -7
، ليذا يفترض أف يكوف صاحب العمؿ ـ في إطار التسريح الجماعي ألسباب إقتصاديةى

بتسبيب ىذا اإلجراء في كؿ مرة يمجأ فييا إلى إنياء عبلقة العمؿ عف طريؽ اإلتفاؽ أو 
 . الذىاب اإلرادي

أف عيب الرضا يعد سببا حقيقيا وجديا و  أف يكوف رضا العماؿ سميما خاصة -3
عممو و  فيشترط دراية العامؿ بيذا القرار، (2)تفاؽ تطبيقا لمقواعد العامةإلبطاؿ مثؿ ىذا اإل

، لذى يجب تجسيد إرادة العامؿ في ترؾ منصب والنتائج المترتبة عمى ىذا اإلتفاؽ بالشروط

                                                                                 

(1) 62245702062011
022011209

(2) 404143448191

200123 
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ذلؾ عف طريؽ كتابة طمب خطي أو تقديـ إستقالتو مف منصبو كما و  عممو مقابؿ تعويض
يكوف مف خبلؿ صدور قرار تسريح مف صاحب العمؿ ىو مشترط قانونا، كما يمكف أف 

 .حتى يتخذ قرار العامؿ مصداقيتو مف الناحية القانونية

عمى اإلرادة  اعقد عمؿ غير المحددة المدة بناءاإلنياء اإلتفاقي يخص أف يكوف  -0
، يجسد ىذا الشرط كذلؾ مبدأ التفاضو الجماعي الذي تقـو عميو عبلقات المشتركة لمطرفيف

ؿ في القانوف الجزائري بإعتبار أف الظروؼ اإلقتصادية ىي التي تستدعي تقميص عدد العم
المشرع بالتالي إختيار طريقة اإلنياء اإلتفاقي كأسيؿ طريقة لتحقيؽ ذلؾ، خاصة أف و  العماؿ

 . (1)الجزائري ترؾ المجاؿ واسع لصاحب العمؿ في إختيار الطريقة األنسب لذلؾ

 اء إلمشروعية لإلنياء إإلتفاقي ضفإلتدخؿ إلقضاء  -ثانيا

ف ساىـ في ضبط ىذه الصيغة مف و  تجدر اإلشارة إلى أف موقؼ المحكمة العميا ا 
التسريح اإلنياء، إال أف التمعف في شروطو يكشؼ عف نيتو في إعتباره إجراء مف إجراءات 

زائرية في إرادة الدولة الجيدعـ ىو األمر الذي و  مف عدد العماؿ ألسباب إقتصاديةالجماعي 
 .خصوصتياو  إعادة ىيكمة المؤسساتالتوجو اإلقتصادي الجديد عف طريؽ 

 622457، في قرارىا موقفيا مف اإلنياء اإلتفاقي في قرارىا المحكمة العمياأكدت 
حالة مستقمة إلنياء عقد العمؿ يجد بإعتبار أف ىذه الصيغة تعد ، 02/06/2011المؤرخ في 

 أ:بدػػممف جية أخرى، حيث أقرت اإلتفاقيات الجماعية و  جية القواعد العامة مفمصدرىا في 
مقابؿ التعويض إعماال لئلتفاقية اإلنياء اإلتفاقي "... يصبح العامؿ الموافؽ عمى 
  ".الجماعية، أجنبيا عف الييئة المستخدمة

أف بمجرد قبوؿ العامؿ إنياء عبلقة عممو عف طريؽ اإلتفاؽ يصبح ال ذلؾ يعني 
لتزاماتو مف ذلؾ التاريخ.عبلقة لو بال  مؤسسة التي يعمؿ فييا بؿ أجنبيا عنيا تنتيي حقوقو وا 
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الييئات المستخدمة أف تدرج مثؿ ىذا و  يتعيف عمى المؤسساتأكد ىذا القرار عمى أنو 
 إلنتياء عبلقة العمؿ،ويمكف إعتبار اإلنياء اإلتفاقي كحالة البند في اإلتفاقيات الجماعية 

مقابؿ يكوف و  ا اإلنياء ذو طابع إتفاقي أساسو التفاوض الجماعي،وضح بأف مثؿ ىذكما 
 دمة ػػتعويض كما يرتب أثاره في إعتبار العامؿ الموافؽ عميو أجنبيا عمى الييئة المستخ

ف قررت إمتيازات أو حقوؽ الحقة فإنو ال يستفيد منياو  إلنتياء عبلقة عممو، حتى  .(1)ا 

اإلنياء الموافؽ عمى و  ستفيد مف جميع حقوقوفوفقا ليذا القرار يعتبر العامؿ الم
ال و  مقابؿ التعويض، أجنبيا عمى الييئة المستخدمةو  تطبيقا لبنود اإلتفاقية الجماعيةاإلتفاقي 

 تربطو بيا عبلقة عمؿ.

حالة مف حاالت إنتياء اإلنياء اإلتفاقي عد مثؿ ىذه القرارات خطوة ىامة إلعتبار ت
قانوف إلى  الذي إنتقؿو  ي القواعد العامة لمقانوف المدنيفجد أساسو يي ذعبلقة العمؿ ال

ال يعتبر إجراء مف إجراءات التسريح و التقاوضي  عالطاب العمؿ مف خبلؿ إضفاء عميو
 .بؿ صيغة مف صيغ تقميص عدد العماؿ لمتقميص مف عدد العماؿ ألسباب إقتصادية

اإلمتداد لما بعد عقد تكشؼ عف نسبية و  مجمؿ ىذه الحاالت تتميز بآثارىا الفورية،
قصورىا عمى و  يدة،دالعمؿ ال سيما ما يتعمؽ بجانب التعويضات المنشأة لعبلقات قانونية ج

اإللتزاـ بالسر الميني و  منافسةلالمراعية لمصمحة المستخدـ كاإللتزاـ بعدـ اجانب اإللتزامات 
 التي تفرضيا المصمحة اإلقتصادية لممؤسسة. 

المحدودية في األثار تبررىا إعتبارات خاصة تعود أساسا تجدر اإلشارة إلى أف ىذه 
لخصوصية حالة اإلنتياء لعبلقة العمؿ، إذ قد يكوف ممارسة لحؽ أو لظروفيا الخاصة كما 

 قد تفرضيا خصوصية عقد العمؿ كعقد العمؿ المحدد المدة.

                                                                                 

(1) 62245702062011
022011209



 

 76  

 

 الجانيالفصل 

  عالقة العنلإنتهاء حاالت 

 ذات األثر املنتد

صاحب  ال عمى إرادةذلؾ يتوقؼ دوف أف عقد العمؿ إلنقضاء  خاصةأسباب تقـو 
إلى عدـ  دو عتالتي يات القانونية ضعبعض الو قياـ العمؿ وال عف إرادة العامؿ، بؿ لتوفر أو 

بطريقة قانونية نظميا المشرع األخيرة فتنتيي ىذه  العمؿ، العبلقةعبلقة إمكانية إستمرار 
جراو  الجزائري  يةر و فأثار كانت األثار المترتبة عنيا سواء حدد يا ثـ تاءوضع ليا شروطيا وا 

أـ أثار مستقبمية بإعتبار أف ىناؾ مف الحاالت التي بمجرد إنتياءىا العمؿ إلنتياء عبلقة 
فمف بيف ىذه  .تضمف التكفؿ االجتماعي لمعامؿىيئات الضماف اإلجتماعي تحؿ محميا 

قد تكوف مرتبطة بحياة و  العمؿ قد تكوف مؤقتة ما بعد إنتياء العقدلتمتد أثارىا  تيلاالحاالت 
 العامؿ.

تخص مستقبؿ التي يذه الظروؼ تمـز صاحب العمؿ مف أف يتخذ بعض القرارات ف
تكيؼ ىذه الظروؼ أنيا صعوبات إقتصادية ومالية تجعؿ  ،العماؿ الذيف يعمموف لديو

بل يفرض ف، عضياالمؤسسة تمر بفترات صعبة يستحيؿ عمييا مواصمة كؿ عقود العمؿ أو ب
. لذا يعد التقميص 1عمى صاحب العمؿ اإلبقاء عمى نشاطو لمجرد توفير اإلستقرار لعمالو

في  11-90ألسباب إقتصادية ال إرادية مف خبلؿ ما تضمنو قانوف رقـ و  عدد العماؿ
 .كذا المراسيـ التشريعية التي صدرت بيذا الشأفو  69مجموعة مف مواده 
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 ية ػػػػػػصػػخػػشػالروؼ ػػظػػػال بسببتقـو ى مف ىذه الحاالت التي ػػػػػػػػػػػػػة األولػػػفػػائػػطػػؿ الػثػمػتػت

فقداف ألف شخصية العامؿ في عقد العمؿ محؿ إعتبار، ف .المينيةقدراتو و  لمعامؿ صحيةالو 
عمؿ بالنتيجة تنتيي عبلقة الو ية مينتنفيذ إلتزاماتو الل تومواصمتتراجع إمكانيات العامؿ لقدراتو 

  11-90انوف رقـ قالمف  66مف المادة  05وىو ما نص عميو المشرع في الفقرة 
صوص القانونية لمضماف نبموجب الالمنظمة العجز الكامؿ عف العمؿ والتي تتمثؿ في 

حوادث العمؿ التي تحدد نوع العجز كذا و اإلجتماعية مواد قانوف التأمينات في اإلجتماعي 
 .لمساراي أـ مرض ميني أو حادث عمؿ أو حادث سبب مرض عادبكاف فيما إذا 

 ض النظر عف سبب الوفاة غالحياة المينية لمعامؿ في حالة وفاتو بكذلؾ تنتيي 
و طريقة الوفاة فيذه الحالة تختمؼ أثارىا عف بقية طرؽ إنتياء عبلقة العمؿ، إذ تنتقؿ ىذه 

في تتمثؿ اء عبلقة العمؿ إلنيرى خأىناؾ كما أف  األثار إلى ذوي حقوؽ العامؿ المتوفي،
 قضاء مدة معينة مف الخدمة إذ ينتيي مشواره الميني، و  بموغ العامؿ سف التقاعد

لتكشؼ ىذه و يواصؿ حياتو عف طريؽ التكفؿ الذي يقـو بو الصندوؽ الوطني لمتقاعد 
 ،ىذا مف جية )إلمبحث إألوؿ(امؿ ليا كالحاالت عف آثار ما بعد عبلقة العمؿ وعف إمتداد 

ظروؼ التي قد ال تمحؽ العامؿ لكف تمحؽ طائفة ثانية تتمثؿ في المف جية أخرى ىناؾ و 
 المؤسسة التي يعمؿ بيا. 

تؤدي أما الطائفة الثانية ليذه الحاالت تقـو عمى الظروؼ اإلقتصادية لممؤسسة التي 
خاصة سبب تطبيؽ أحكاـ القانوف التجاري البكما قد يكوف ىذا اإلنياء ا، إلى إنياء نشاطي

باإلفبلس أو بسبب تغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة التي يطبؽ عمييا كذلؾ أحكاـ 
، فإنتياء النشاط القانوني لمييئة 11-90قانوف رقـ المف  74الواردة في المادة و  خاصة بيا

المستخدمة قد تبرره ظروفو إقتصادية تؤدي إلى إنياء عبلقات العمؿ كما قد يستند لظروؼ 
)إلمبحث  اصة، تكشؼ عف آثار متميزة وممتدة سواء مف حيث الحقوؽ أو اإللتزاماتخ

 .كما سيظير في الباب الثاني مف ىذه األطروحة إلثاني(
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 الـنبحح األول

 عالقة العنلحاالت إنتهاء 

 العاملب لضيكةألسباب ذات األثر املنتد 

صحتو البدنية أو و  قد تطرأ عمى حياة اإلنساف أمور خارجة عف إرادتو تمس بجسده
العمؿ، تختمؼ األسباب التي تؤدي إلى إنياء عبلقة و  العقمية تؤثر عمى قدراتو عمى الحياة

فإذا كانت ه عف العمؿ العمؿ التي تمس بشخص العامؿ بتنوع األسباب التي تؤدي إلى عجز 
ذا كاف بسبب حادث عمؿ نكوف أماـ عجز ميني، و  بسبب مرض نكوف أماـ عجز صحي ا 

تكييؼ مدى تأثر العامؿ بيذه الظروؼ الصحية إما بإعادة تكييؼ منصب عممو يتعيف 
ما إنياء عبلقة العمؿ إذا كاف عجزا كميا. و  حسب درجة العجز أو اإلعاقة،  ا 

شروط وصفات ممزمة ومبلزمة لمعامؿ كوجوب تحميو بصحة جيدة لمزاولة ليذا ىناؾ 
وصات طبية دورية بالنظر إلى نوع العامؿ إجراء فحعمى القانوف  رضقد يفف ،عمؿ معيف
أو يضعؼ و  معيف ينقص مف صحتوتغير قـو بو، ففي حالة ما إذا طرأ عميو يالعمؿ الذي 

 غض النظر عف مصدرب ،في وضعية العجز الكامؿ عف العمؿتجعمو قدراتو المينية، يعدـ 
حقوؽ بالمقايؿ نح يمو  ذلؾ العجز صحيا أو مينيا يؤدي إلى إنتياء عبلقة عمموسبب و 

تنشئ عبلقات قانونية جديدة، مف خبلؿ إقحاـ و  لمعامؿ كمخمفات عف انقضاء عبلقة العمؿ،
أبرز و  ؿ بضماف الحماية اإلجتماعية لمعامؿ بعد انتياء عبلقتو العقدية.فىيئات أخرى تتك

 )إلمطمب إألوؿ(. ىذه الحاالت المصيقة بشخص العامؿ ذات األثر الممتد حالة العجز

الموت تنتيي الشخصية بأف عمى أساس وفاتو بالحياة المينية لمعامؿ تنتيي قد كما 
آثار ترتب ىذه الحالة و  ايكاف موتا طبيعيا أو حكم ذاإ عمابغض النظر  (1)القانونية لمفرد 
الضماف اإلجتماعي في دفع بعض مستحقاتو  ىيئاتحموؿ بإنتياء عبلقة العمؿ تمتد لما بعد 
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متقاعد فيو مف األسباب التي بالنسبة لأما  إلمطمب إلثاني(،)التي يستفيد منيا ذوي حقوقو 
كما سنوات الخدمة و  تنيي المشوار الميني لمعامؿ، إذا ما توفر فيو شرطيف أساسيف السف

)إلمطمب لما بعد عقد العمؿ بما يسمح بتمكيف العامؿ المعني مف دخؿ بديؿ  هآثار تمتد 
 إلثالث(.

 طلب األول الـنـ

 عو العنلعامل العــجـــز حالة 

تتمثؿ يشترط القانوف إلبراـ عبلقة العمؿ شروط في العامؿ تخص شخصيتو القانونية 
لعدة إعتبارات  تفادي تشغيؿ أطفاؿ قصرىذا لو في ضرورة توفره عمى أىمية ورضا صحيح

حتى يكوف صالحا لتحمؿ و  ،(1)الصحية و  حماية القاصر مف الناحية البدنيةو  مف بينيا رعاية
مف جية ثانية فاألىمية حسب القواعد و  ،ىذا مف جية مات ومباشرة حقوقو المدنيةاإللتزا

إنعداـ األىمية أو أف مى ع .العامة تمر بمراحؿ قد تكوف معدومة، أو ناقصة أو كاممة
كما قد تكوف  .(2)لقصراب أي زيتميالسف أو عدـ السبب صغر بتحدث لسببيف إما  انقصاني

ىو ما يسمى بعوارض األىمية إال في الحاالت التي و  يبسبب صحي إما عقمي أو جسمان
 .(3)لممعاقيفمناصب خاصة ممستخدـ توفير ليجيز فييا القانوف 

لذا يعد عدـ تمتع العامؿ بكامؿ قواه العقمية والصحية مف األمور التي تعرقؿ إستمرار 
أسباب و  .يةليتحوؿ التكفؿ بو مف قبؿ ىيئات الحماية اإلجتماع ،عجزبسبب العبلقة العمؿ 
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عجز العامؿ متنوعة، قد يكوف عجز صحي بسبب مرض أو يكوف عجز ميني بسبب ما ال
 قد يحدث لمعامؿ مف مرض ميني أو حادث عمؿ.

 )إلفرعيتعيف البحث في مختمؼ العناصر كتعريفو ومميزاتو لدراسة حالة العجز 
والتي تقابمو  العجز التي تحدد نسبة العجز الذي تصيب العامؿ ومختمؼ أصناؼ إألوؿ(

 .)إلفرع إلثاني(نسبة التكقؿ بو 

 ل و لفرع ألا ا

 عً العملالعجس بخعريف ال

يقـو عقد العمؿ عمى اإلعتبار الشخصي، كوف أف شخصية العامؿ تكوف محؿ 
حتما إلى عدـ قدرة ىذا ذلؾ ، فبمجرد عجز العامؿ يؤدي تنفيذهو  إبراـ العقدإعتبار في 

ة لو بموجب عقد العمؿ وال يمكف اإللتزاـ بواجباتو األخير عمى تنفيذ المياـ المنوط
  .11-90مف قانوف رقـ  7المنصوص عمييا في أحكاـ المادة 

ألسباب  وأصّحية متعددة إما ألسباب ب اسبألبعجز عف العمؿ العامؿ يصاب 
المصالح مف رىا يإلنياء عبلقة العمؿ بعد تقر حقيقية و  تعتبر ىذه األسباب جّديةو  مينية،
الذي يقدـ شيادة طبية بالحالة سواء الطبيب المستشار لدى لضماف اإلجتماعي و  ،ةالمعني

تمنح لصاحب العمؿ حؽ المبادرة بإنياء عقد العمؿ فيصبح العامؿ  .(1)مؿامعالصحية ل
لمتفصيؿ في ىذه  .(2) النظـ المينية المعموؿ بياو  خاضعا لؤلحكاـ التي تقّررىا القوانيف

 )ثانيا(.ثـ مميزاتو  )أوال(تعريؼ العجز  الحالة سيتـ التطرؽ إلى
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 ز ػػػػجػعػػتعريؼ إل -أوال 

إف مفيـو العجز في قانوف التأمينات اإلجتماعية ىو حالة صحية أو عمة مرضية 
قواه البدنية، تحد مف قدراتو عمى و  ده أو عقمو، تؤثر سمبا في سبلمتوستصيب العامؿ في ج

يؤثر سمبا و  العجز ظرؼ صحي طارئ يمحؽ العامؿ، نظرا ألفو  القياـ بالعمؿ بصورة عادية.
-84المرسـو رقـ و  11-83عى دخمو الفردي لذا إىتـ المشرع الجزائري بموجب قانوف رقـ 

 تنظيـ أحكامو. و  بتعريفو 27

  : 77-80رقـ ف وقانتعريؼ إلعجز حسب ( 7
المتعمؽ  11-83في القانوف رقـ أعطى المشرع الجزائري تفسيرا لمعجز الكامؿ لمعامؿ  

23/01/2008المؤرخ في  01-08المتمـ القانوف رقـ و  المعدؿبالتأمينات اإلجتماعية 
إذ  (1)

"يكوف لممؤمف لو إلحؽ في معاش إلعجز عندما يكوف مصابا عمى أنو  32نصت المادة 
 "قدرتو عف إلعمؿ أو إلكسب عمى إألقؿ ؼبعجز ذىب بنص

فقداف العامؿ لقدرتو نسبة بطتيا بر و  حالة العجزالمادة حددت  همف الواضح أف ىذ
يفيـ مف ىذا النص أف و  عمى األقؿ %50بػ نسبة تقدر ىذه الو  عف العمؿ أو انخفاضيا
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نما حددىا بالنسبة و  غير قائـ عمى فقداف الكمي لقدرات العامؿتعريؼ العجز  أف  ودبيو ا 
ؿ الذي حاوؿ أف يوازف بيف مصمحة طرفي عبلقة العمؿ فمف جية يتكفؿ بالعامالمشرع 

أخرى مف جية يقرر لو دخبل بديبل يتمثؿ في معاش العجز و و  يتعذر عميو مواصمة عممو
 .ضياايحافظ عمى مصمحة المستخدـ لتسيير نشاطو بوتيرة منتظمة دوف إنخف

 : 31-87تعريؼ إلعجز حسب مرسـو رقـ ( 3
رع لذا منح المش 11-83يعتبر ىذا المرسـو تطبيؽ لمعنواف الثاني مف قانوف رقـ 

التي  (1) 27-84مف المرسـو رقـ  40توضيحا بخصوص تعريؼ العجز وذلؾ في المادة 
"يعد في حالة عجز، إلمؤمف لو إلذي يعاني عجزإ يخفض عمى إألقؿ نصؼ تنص عمى أنو 

، أي يجعمو غير قادر أف يحصؿ في أية مينة كانت عمى أجر حقدرإتو عمى إلعمؿ أو إلرب
ؿ مف نفس إلفئة في إلمينة إلتي كاف يمارسيا، سوإء يفوؽ نصؼ أجر منصؼ أحد إلعما

ذلؾ تطبيقا لممادة و  عند تاريخ إلعالج إلذي تمقاه، أو عند تاريخ إلمعاينة إلطبية لمحادث
  وإلمتعمؽ بالتأمينات إإلجتماعية". 7080يوليو  3إلمؤرخ في  77-80مف إلقانوف رقـ  03

 %50ا عدـ قدرة العامؿ بنسبة ىمو  عنصريف لتعريؼ العجزالمشرع الجزائري د حد
مف قانوف رقـ  32ممادة أف ال يتحصؿ في العمؿ نصؼ أجر العماؿ مف نفس فئتو وفقا لو 

 .27-84رقـ مف المرسـو  40المادة و  83-11

 عالقة إلعمؿ ي لنيإلممميزإت إلعجز  -ثانيا

التعريؼ السابؽ بعض مميزات العجز، كوف العجز عمة مرضية يستخمص مف 
ينات العجز عف العمؿ في مفيـو قانوف التأمامؿ في جسده أو عقمو إف تصيب الع
  يمي : كمااإلجتماعية 
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 عمة مرضية تصيب العامؿ في جسده،  ىو حالة صحية أو .7

  .لمعامؿ البدنية ةقو الو  ةؤثر سمبا في سبلمي .3

 بصورة عادية.  وعمى القياـ بعممالعامؿ  تاحد مف قدر ي .0

 ى دخؿ العامؿ الفردي.إنو ظرؼ صحي طارئ يؤثر سمبا عم .7

 . (%50إلى النصؼ )قدرات العامؿ الصحية عمى األقؿ  ضخفتنأف  .7

بالنتيجة إذا كاف المشرع يمنح سمطة لصاحب العمؿ إلنياء عبلقة العمؿ مع العامؿ يفقد 
 ضد خطر العجز (1) الضماف اإلجتماعيقدراتو بسبب العجز فإنو ألزمو بالتأميف لدى مصالح 

ييدؼ نظاـ التأميف عف العجز و  ستفادة تمقائيا مف أداءات المخصصة لمعجزحؽ العامؿ في اإلو 
 .بغض النظر عف مصدر عجزه صحيا كانا أو مينيا معاشمف إستفادة العامؿ إلى 

 الفرع الثاوي

 وأهىاعه أصىاف العجس عً العمل

جير أو غير األو  المستخدـو  العبلقة القانونية القائمة بيف المؤمف لو العامؿ األجيرتعد 
عبلقة قانونية جديدة ذوي حقوقيـ مف جية وىيئة الضماف اإلجتماعي مف جية أخرى، 

خبلفات بيف المؤمف لو أو و  . وقد ينشأ بيذا الخصوص نزاعاتناجمة عف إنتياء عقد العمؿ
 ذوي حقوقيـ أو المستخدـ وىيئة الضماف اإلجتماعي. 

المؤسسة العمومية ذات  صفة اإلجتماعي الضماف ىيئات أضفى المشرع الجزائري عمى
، كما حددت المادة (3)والتي تتمتع بالشخصية القانونية واإلستقبلؿ المالي (2) خاصالتسيير ال
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(2) 49880102011988
0213011988

(3) 06920704011992

2

08011992 



 

 84  

 

تضمف الوضع الػقػانػونػػػػي الم 04/01/1992مؤرخ في  07-92مف المرسـو رقـ  األولى
 اديؽ وحصرتيا في:لصناديػػػؽ الضماف اإلجتماعي والتنظيـ المالي معدؿ والمتمـ، ىذه الصن

 (CNASصندوؽ الضماف اإلجتماعي لمعماؿ األجراء "ص.و.ت.أ" ) .7
 (CNRصندوؽ الوطني لمتقاعد "ص.و.ت" )ال .3
 ( CASNOSصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي لغير األجراء "ص.و.أ.غ.ا" ) .0

الذي  (CNACباإلضافة إلى صندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة "ص.و.ت.ب" )
  .(1)المتمـو  المعدؿ 188-94ـ رقـ أنشأ بموجب مرسو 

وذلؾ وفؽ مايتـ  )ثانيا( وكذا أنواعو )أوال( تتعدد أصتاؼ العجز في القانوف الجزائري
 تحميمو أدناه.

 زػػػػجػػعػػػناؼ إلػػػأص -أوال

 ذلؾ عمى النحو التالي :و  تصنؼ قانونا حاالت العجز وفؽ درجاتو

 :إلدإئـ إلكميلعجز ( إ1

ما إذا كاف مؤقتا قابؿ أحيث المبدأ إال إذا كاف مستديما أي دائما  ال يتوفر العجز مف
لمشفاء فيو ينتيي بعد وقت معيف، لذا ال يكيؼ عمى أنو عجزا بؿ عمى أساس أنو مرض 
 فالعجز المستديـ جزئيا كاف أو كميا يؤثر عمى إستمرار عبلقة العمؿ فيو يؤدي إلى إنيائيا.

اإلجتماعي لمبعض التشريعات منيا التشريع ما جاء في قانوف الضماف أكد ذلؾ 
كؿ عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقداف المؤمف عميو لقدراتو  وعمى أنفصرح المصري 

كذا و  عمى العمؿ كميا كاف أو جزئيا في مينتو األصمية أو قدرتو عمى الكسب بوجو عاـ

                                                                                 

(1) 9418806071994
4407071994
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بيا قرار مف  المستعصية التي يصدرو  كذلؾ األمراض المزمنةو  حاالت األمراض العقمية
 . (1)باإلتفاؽ مع وزير الصحةو  وزير التأمينات

عف العجز تنظـ لفي مجاؿ التأمينات اإلجتماعية خص نصوص والمشرع الجزائري 
العمؿ ومختمؼ المخاطر اإلجتماعية ونجده قسـ العجز إلى صنفيف بغض النظر عف 

 تأمينات اإلجتماعية ال 11-83في قانوف رقـ المنظـ المرض العادي  فينجـ عمصدره فقد 
قانوف اللكف بأحكاـ خاصة محددة في حوادث العمؿ  أواألمراض المينية أو ينجـ عف  /و

ضفاتكييؼ صفة العجز و حتى يتـ و . 13-83رقـ  شترط المشرع الجزائري عمى العامؿ يئيا ا 
 :ىي و  شروطكبيقة التشريعات األخرى منيا القانوف المصري 

غير مؤقت في المينة يعني أف يكوف مستديما  كمي ىذاأف يكوف العجز دائـ  -
  .األصمية

 غير مؤقت في المينة األصمية.مستديما جزئي أي دائـ أف يكوف العجز  -
 القدرة عمى الكسب بوجو عاـ.العامؿ أف يفقد  -

 :إلدإئـ إلعجز إلجزئي ( 2
الكمي بالنسبة لآلثار التي ينتجيا عف حالة العجز حالة العجز الجزئي ال تختمؼ 

ف ك يجوز لصاحب العمؿ أف  إال أنوالعامؿ كؿ قدراتو عف العمؿ فقد ي لـبلييما، حتى وا 
يتعيف أف و  ينيي عقد العمؿ إذا ثبت عدـ وجود عمؿ أخر لديو يستطيع العامؿ القياـ بو

 يوافؽ العامؿ عمى المنصب نظير العمؿ الذي ينقؿ إليو فإف رفض يعد العامؿ مستقيبل
وليس بسبب العجز لذا يشترط لنقؿ العامؿ لعمؿ أخر أف يكوف بطمب منييا لمعقد مف جانبو و 

معاش ليكتفي إلستحقاؽ العامؿ وال التأمينات اإلجتماعية قانوف مف العامؿ وىذا ما يؤكده 
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العجز الجزئي ثبوت عدـ وجود عمؿ أخر لدى صاحب العمؿ الذي يثبت بقرار مف لجنة 
 العجز في قانوف التأميف اإلجتماعي.

اإلنسجاـ لذا و  قانوف الضماف اإلجتماعي يستدعي التكامؿو  ط بيف قانوف العمؿفالرب
ال يجوز أف يضيؼ قانوف العمؿ شروط غير منصوص عمييا في قانوف الضماف اإلجتماعي 
حسب قاعدة الخاص يقيد العاـ إلستحقاؽ معاش العجز )أي إشتراط قانوف العمؿ موافقة 

 العامؿ(.

عف أداء العمؿ المتفؽ عميو والذي أبـر عقد العمؿ مف  حدد حالة العجز المستديـت
ف كاف العامؿ يمكنو القياـ بعمؿ أخر، فيؤدي إلى إستحقاؽ العامؿ لحقوقو  أجمو حتى وا 

يجوز أف يتفؽ أطراؼ عبلقة العمؿ عمى تعديؿ عقد العمؿ حتى يستمر العامؿ في و  التأمينية
 .(1)فقدانياو  تفادي إنياء عبلقة عمموو  العمؿ

 ز ػػػػػػجػػإلعأنػػػػػػػوإع  -انياث

 تتعدد مصادر العجز الصحي فقد يكوف مصدره المرض الذي يفضي إلى العجز
حكمو أحكاـ فييكوف مصدره مرضو الميني  دقو  مينات اإلجتماعيةأوتحكمو أحكاـ قانوف الت

 قانوف حوادث العمؿ واألمراض المينية.

 صحي : لسبب إلعجز ( 7

 :بب صحي بالعجز لسإلتعريؼ أ( 
نما حدد أسبابو في المادة و  لـ يعرؼ المشرع الجزائري العجز الصحي مف  21ا 

المصاب مف  بإعتبارىا أمراض إستعصى شػفػػػػػائيا تػػػػػؤدي إلى تػػعػػػذر 27-84المرسـو رقـ 
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مواصمة عبلقة عممو. لكف ىذه األمراض ال تظير عمى العامؿ المصاب بسبب ممارستو 
  .(1)تسبب لو عجز يعيقو عمى العمؿو  تمس تمس حالتو الصحية ممارسة مينتو لكف

 : لسبب صحي  زػػجػػعػػأصناؼ إلب( 

مف  36يفرؽ المشرع بيف ثبلثة أصناؼ مف العجز، وىذا مف خبلؿ نص المادة 
السالؼ الذكر، يصنؼ العجزة مف حيث تحضير مبمغ المعاش إلى ثبلثة  11-83قانوف رقـ 
  أصناؼ :
 العجزة الذيف مازالوا قادريف عمى ممارسة نشاط مأجور. :إلصنؼ إألوؿ 
 العجزة الذيف يتعذر عمييـ إطبلقا القياـ بأي نشاط مأجور، ونسبة إلصنؼ إلثاني :

 .50العجز مف الناحية الطبية عادة تفوؽ نسبة 
 العجزة الذيف يتعّذر عمييـ إطبلقا القياـ بأي نشاط مأجور يحتاجوف إلصنؼ إلثالث :

مساعدة مف غيرىـ، مثؿ حالة بتر الرجميف مثبل ونسبة العجز كبيرة ىنا والعامؿ إلى 
 يكوف في حكـ المعاؽ الذي ال يستطيع حتى أف يقضي حاجياتو بنفسو.

وقد إعتد المشرع الجزائري بيذا التصنيؼ فيما يخص حساب مبمغ المعاش المستحؽ 
لتوقؼ عف امؤقتا أو مستديما،  و كميا،ألممؤمف لو الذي يضطره عجزه، سواء كاف جزئيا 

ممارسة نشاطو الميني ومف الطبيعي أف تختمؼ قيمة األداء النقدية بحسب إختبلؼ نسبة 
العجز ولو أف األمر تدخؿ فيو إعتبارات فنية أخرى، ال سميا ما يتعمؽ بقيمة األجرة الشيرية 

أساسا أيضا لتحديد معيارا لحساب اإلشتراكات أو  لمعامؿ العاجز أو المصاب والتي تعتبر
 مبمغ التعويضات.
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 مرض ميني : ( إلعجز بسبب 3
مف  63في المادة خبلفا لمعجز الصحي عرؼ المشرع الجزائري األمراض المينية 

13-83رقـ قانوف ال
 عمى أنيا تعتبر كأمراض مينية كؿ أعراض التسمـ والتعفف  (1)

 التي تعزى إلى مصدر أو تأىيؿ ميني خاص. واإلعتبلؿ 

نقاء  ؿماظروؼ التي يعمؿ فييا العامؿ كعالو  أسباب األمراض المينية إلى البيئة ودتع
الجو، التموث، األتربة، اإلىتززارات، الضجيج ومنيا أسباب نفسية شخصية، نقص الخبرة، 

  .عدـ إستعماؿ أدوات الحماية ،عدـ التدريب

ع قرينة قانونية أما عف شروط التكفؿ باألمراض المينية فإف المشرع الجزائري وض
فيي ال  13-83قانوف رقـ المف  65و 64بشأف الطابع الميني لممرض مف خبلؿ المادتيف 

نما فقط تمؾ المحددة ضمف قائمة األمراض المينية التي و  تخص جميع األمراض تقابميا ا 
 األعماؿ التي تتسبب فييا. 

بينما إعتبر لـ يحدد المشرع الجزائري األمراض المينية بسب بإستحالة جمعيا 
العمؿ الذي يمارسو أو المكاف أو الجو الذي المرض الميني ما قد يصيب العامؿ بسبب 

يعمؿ فييا أو كذا المواد الكيميائية التي يستعمميا أثناء العمؿ لذا إعتبر المشرع حصر 
د تـ تحديو  (2)مـتائـ مفتوحة يجوز أف تراجع أو تو األمراض المينية أمرا مستحيبل بينما حدد ق

، أما األمراض الغير واردة في القائمة يتـ التكفؿ بيا في (3)ىذه القوائـ بقرارات وزارية مشتركة
  إطار التأميف عف المرض.

                                                                                 

(1) 80700207198328

05071983

(2) 658313
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بالمشرع الجزائري إلى وضع قائمة األمراض المينية ذات المصدر الميني ذلؾ أدى 
التعرض لممخاطر  المحتمؿ ودقؽ في قائمة األشغاؿ التي مف شأنيا أف تتسبب فييا وكذا مدة

األعماؿ التي قد يسببو في كؿ تحديد وبذلؾ إتخذ المشرع طريقة الجداوؿ في ، المناسبة
جدوؿ وتختمؼ مدة التكفؿ باألمراض المينية حسب طبيعتيا وحسب المدة المستغرقة 

 . لظيورىا

ما و  ألمراض واألوبئةاإلكتشاؼ تجديد حاالت األمراض المينية تبعا و  ىمية تحديدأل
ال سيما توصيتيا حيف بتمنظمة العمؿ الدولية إىتمت في المجاؿ الطبي ابميا مف تطورات يق

أخرى لممؤتمر الدولي قائمة األمراض المينية أيف تضمنت عدة أمراض  194رقـ الممحؽ 
وأعطت أوؿ تسمية لبعض السرطانات بالسرطانات المينية التي تنتج عف عوامؿ ناجمة عف 

صرحت أيضا منظمة العمؿ الدولية و  مرضا سرطانيا، 21عددتيا في  يتاألنشطة المينية وال
مصابوف الأنو بمغ عدد العماؿ  2015مسبلمة والصحة في العمؿ لسنة لفي اليوـ العالمي 

 . (1)عامؿ يوميا 860مميوف عامؿ أي ما يعادؿ  313بأمراض مينية سنويا بػ 
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 إلعمؿ دث احإلعجز بسبب  -ثالثا 

ف األخطار اإلجتماعية المضمونة، التي يتولى نظاـ الضماف يعتبر حادث العمؿ م
 كونيا ناتجة عف العمؿ وظروفو.ا اإلجتماعي حماية العامؿ مني

 عمى أنو 13-83مف قانوف رقـ  06ة في الماد المشرع الجزائري حادث العمؿعرؼ 
 "خارجي طرأ في إطار عالقة إلعمؿو  كؿ حادث نتجت عنو إصابة بدنية عف سبب مفاجئ"

مف نفس  08و 07 تيفالمادمف دائرة التكفؿ بحادث العمؿ مف خبلؿ المشرع وسع 
مزاولة الخدمو أو ػخارج أماكف العمؿ طالما أف العامؿ تحت سمطة مست، إلى (1)القانوف

الواقعة إثر النشاطات الرياضية حوادث ػكؿ الاؼ ػأضو  الدراسة بإنتظاـ خارج ساعات العمؿ
نقاذ شخص معرض إلمصالح العاـ أو لخدمة أو القياـ بعمؿ التي تنظميا الييئة المست

  لميبلؾ.

ييا الضماف اإلجتماعي يجب طإلعتبار وتكييؼ الحادث ضمف حوادث العمؿ التي يغ
 بالنسبة لمشروط العامة و  ،أف تتوفر شروط منيا ماىي عامة ومنيا ما ىي خاصة

 يي : ف

نتيى في وقت قصير وجيز و  أف يكوف الحادث فجائي بمعنى أف يكوف الحادث وقع - ا 
وىو ما يميزه عف المرض الميني الذي يتحدد وفؽ طبيعة العمؿ وظروفو خبلؿ فترة 

 مف الزمف.

 أف يكوف الحادث خارجيا وىو أف يتسبب بفعؿ شيء مادي خارجي عف جسـ -
 اإلنساف، كآلة أو سيارة أو حيواف ... إلخ.

                                                                                 

(1)070896190607199683
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عمؿ يقع عمى األضرار أف يكوف الضرر جسمانيا بمعنى أف التكفؿ بحادث ال -
التي تؤثر عمى القرة البدنية والفكرية و  الجسمانية الجسدية أو المعنوية دوف المادية
 إلخ. الكسور ...و  لمعامؿ، قد تكوف ظاىرية أو خفية كالجروح

ـ بو و أما بالنسبة لمشروط الخاصة تتمثؿ في أف يكوف حادث نتيجة العمؿ الذي يق -
 العامؿ.

 العمؿ أو بمناسبتو.  أف يقع الحادث أثناء -

 مكاني في حدوث الحادث.و  أف يكوف إرتباط زمني -

 12المادة في كيؼ وسع المشرع الجزائري أكثر في مفيـو حوادث العمؿ عندما 
لمعامؿ أثناء الذىاب إلى العمؿ الحادث الذي يقع ىو و في حكـ حادث العمؿ المسار حادث 

لذا  .بشرط أف يسمؾ نفس الطريؽ المعتاد ةمكانت وسيمة النقؿ المستعم اأيو  أو اإلياب منو
ومكاف اإلقامة أو ما  يضمف القانوف المسافة التي يقطعيا العامؿ بيف مكاف عممو مف جية

 ،مف جية أخرىكالمكاف الذي يتردد عميو عادة إما لتناوؿ الطعاـ أو إلغراض العائمية شابو 
 .(1) و لقوة قاىرةإال في حالة اإلستعجاؿ أو حالة الضرورة أو ظرؼ عارض أ

يتبيف مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع وسع في مفيـو حادث العمؿ ليشمؿ حادث 
 ذلؾ في عدة نقاط منيا :و  عنو تميزا بيناً يتميز بالرغـ أنو المسار 

مف حيث توفر رابطة التبعية في كبل الحالتيف فحادث العمؿ يحصؿ عند توفر عبلقة  -
ىو ما و  إلييا ند إنتيائيا مع ذلؾ تمتد الحمايةالتبعية أما حادث المسار يحصؿ ع

  .(2)توصمت إليو محكمة النقض الفرنسية في أحدى قرارتيا

                                                                                 

(1) 128313

(2) Cass. Soc. 30 Avril 1997, R.J.S N° 75, juin 1997. 
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عتبر حادث المسار مستقؿ عف و  ميز القضاء الفرنسي بيف الحادثيف  حادث العمؿا 
 خصص لو شروطو المتمثمة في : و 

رغـ أف ىذا ال اإلياب مف العمؿ و  سموؾ العامؿ في المسار الطبيعي عند الذىاب -
نما يجب أف يكوف ألسباب محددة قانونا.و  يعني عدـ جواز تغيير الطريؽ المعتاد  ا 

ال إعتبر و  تواجده في ذلؾ الطريؽ أو المسارو  إرتباط بيف ذىاب العامؿ إلى عممو - ا 
ذلؾ خروجا عف نطاؽ حادث المسار المكفوؿ بو مع اإلشارة أف المحكمة العميا لـ 

  .(1)وقوع الحادث أثنائوتشترؾ الوقت الزمني ل

 رقـ قانوف المف  12عدـ اإلنقطاع المسار المضموف إال لحاالت في نص المادة   -
83-13. 

ى أنو ذلؾ الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي فعرفو عمالفرنسي أما القضاء 
أف  يقطعيا العامؿ لمذىاب لعممو أو عند الرجوع منو أيا كانت وسيمة النقؿ المستعممة بشرط

إال إذا كاف ذلؾ بحكـ اإلستعجاؿ أو ضرورة أو ظرؼ ال يكوف المسار قد إنقطع أو إنحرؼ 
مكاف اإلقامة، أو المسار و  عارض أو ألسباب قاىرة منيا المسار المضموف بينما كاف عمؿ

وعرفتو محكمة النقض  مكاف مشابو لو )الصبلة، تناوؿ طعاـ(و  المضموف بيف مكاف العمؿ
نو ذلؾ الحادث الذي يصيب العامؿ في طريؽ الذىاب أو العودة مف عممو الفرنسية عمى أ
ال لـ يكف خاضع ألوامر صاحب العمؿو  إلى محؿ إقامتو تخوؿ حالة العجز كحالة  .(2)ا 

منيية لعبلقة العمؿ، الحؽ في التمتع بحقوؽ مالية ممتدة، لما بعد ىذا العقد المنقضي كما 
 في ذات الفترة. متداد اآلثار تسري عمييا ذات األحكاـ الخاصة بإ

                                                                                 

(1) 2577710051987

198753

(2) Ass Plen; 05 novembre bull. 1992, N° 11 pourvoi 89-17.472 
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 املطلب الجاني

 اةــــــــــــوفــالحالة 

، كوف بالنسبة لمعامؿ إعتبار شخصييقـو عمى عقد العمؿ سبؽ اإلشارة إلى أف 
فإذا طابع شخصي ذات  اتإلتزامبيتميز لذا ، تنفيذهو  عند إبراـ العقدمحؿ إعتبار  توشخصي

بيف القانوني الذي كاف يحكـ مؿ يتغير الوضع طرأ أمر عمى حياة أحد طرفي عبلقة الع
في ىذه الدراسة فإف شخصية العامؿ ىي التي تخصنا ألف وفاتو ترتب آثار و  .الطرفيف

 و في الحاالت األخرى. ىف ما خاصة متميزة ع

ستمرار و  لسريافشخصية العامؿ مف العناصر الجوىرية بالرغـ أف  عبلقة العمؿ فإف ا 
وفاة العامؿ  يى 66حسب المادة التي تنيي عبلقة العمؿ والوفاة  ،مؿبوفاتو تنتيي عبلقة الع

 شخصية ىذا األخير ال تكوف محؿ إعتبار في عقد العمؿ ألف  ،العمؿصاحب ال 
صاحب العمؿ  ووفاتو ال تؤدي إلى إنياء العقد إال إذا كاف نشاطو ينقطع بوفاتو كأف يكوف

في و  را فقط فيذا ال يؤثر عمى عبلقة العمؿما إذا كنا مسيأ ،المالؾ لممؤسسةو  ىو المسير
في  غير ىذه الحالة تنقؿ إلتزامات صاحب العمؿ إلى مف يخمفو إما في تسيير المؤسسة أو

 .(1)تسوية إلتزاماتو أو تصفية أموالو 

ثار ما بعد عقد عبلقة العمؿ التي ترتب آياء توبإعتبار حالة الوفاة مف الحاالت إن
 ،ياء شخصيتو القانونية بؿ في ذمة خمفو أو ما يسمى بذوي حقوقوليس في ذمتو إلنتالعمؿ 

طرؽ حدوثيا و  ماىو متفؽ عمى الوفاة تنيي الشخصية القانونية لممتوفي، لكف تحديد أسبابياو 
ثـ تحديد  )إلفرع إألوؿ(ىذا ما يؤدي إلى ضرورة الوقوؼ أماـ تعريؼ ىذه الحالة و  يختمؼ
 )إلفرع إلثاني(.أنواعيا 
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 ول الفرع ألا 

 حعريف الـــىفــاة

منو أف الوفاة  66ال سيما المادة  11-90قانوف رقـ الإعتبر المشرع الجزائري في 
حالة مف حاالت انتياء عبلقة العمؿ. فمف جانب العامؿ فما داـ أف عقد العمؿ يبـر بالنظر 
 وإلى شخصية العامؿ أي تؤخذ شخصيتو بعيف االعتبار فبل يتصّور أف يحّؿ محّمو ورثت

 بالتالي فإنو بوفاة العامؿ ينتيي عقد العمؿ.و 

الوفاة بالنتيجة إذا كاف و  إف إنقضاء اإللتزاـ يتـ نتيجة تصرؼ قانوني أو واقعة قانونية
إال أف بالوفاة يكوف اإلنياء بقوة المشرع يمنح سمطة لصاحب العمؿ إلنياء عبلقة العمؿ 

 القانوف.

أف شخصيتو ليست محؿ إعتبار في أما عف صاحب العمؿ )المستخدـ(، فاألصؿ 
لذلؾ ال ينقضي عقد العمؿ كقاعدة عامة بوفاة رب العمؿ، حيث يستطيع خمفو  التعاقد،

المستخدـ سواء كاف ينطبؽ ىنا عمى  والوفاء بأجر العامؿ. الحموؿ محمو في إدارة العمؿ
 العمؿ شخص طبيعي أو معنوي، فإذا كاف شخصا معنوّيا وتوفي فإنو ال تنتيي آثار عقد

الذي يحؿ محّؿ المستخدـ األصمي و  تستمّر بنفس الشروط لكف مع الشخص المؤىؿ قانوناو 
انتياء النشاط القانوني لمييئة قد يؤدي إلى )المتوفي(، أّما إذا كاف شخصا طبيعيا فإّف ذلؾ 

  .(1) المستخدمة

ا لو قد روعيت في إبراـ العقد، كم العمؿصاحب يختمؼ الحكـ إذا كانت شخصية قد 
المحامي، الطبيب، الخبير،  كاف العمؿ متصبل بشخصيتو أو بنشاطو مثاؿ عف ذلؾ

ف العقد ينفسخ حينئذ بقوة ألمستخدـ، أي اي ىذه الحالة ينتيي العقد بوفاة ف ،...إلخالموثؽ
أي تغيير فبل يترتب وفاة صاحب العمؿ عند و  تنحصر حقوؽ العامؿ قبؿ التركة.و  القانوف
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في حالة حؿ المؤسسة تنتقؿ ىذه العبلقة إلى ورثة صاحب العمؿ إال و  في عبلقة العمؿ
ىنا نكوف بصد و  قانونيةأو  موضوعيةالمستخدمة أو إستحالة إستمرارىا إلسباب تقنية أو 

  .(1)تطبيؽ حالة اإلنياء القانوني لنشاط المؤسسة

ة المتعمقة بإستخبلؼ أحد ورثو  ومف جية أخرى قد تبرز حالة خاصة إلى الوجود
 نصب عممو، فينا المستخدـ قد يقبؿ ىذا الطمب نظرا لظروؼ إجتماعية العامؿ المتوفي في م

 لو تـ إتفاؽ عميو في اإلتفاقية الجماعيةو  خاصة بالعامؿ المتوفي غير أنو ال يكوف ممزما لو
ال يعتبر إمتداد لعقد العمؿ و  المستخدـو  ىنا نكوف أـ عقد جديد بيف مستخمؼ العامؿ المتوفيو 

ال يعد أيضا أثر مف آثار إنتياء عبلقة العمؿ بسبب و  المستخدـو  المبـر بيف العامؿ المتوفي
  .(2) الوفاة

 الفرع الثاوي

 اةـــىفـــالصىر 

يمكف أف تكوف الوفاة طبيعية أي مرض عادي، كما يمكف أف تكوف ناتجة عف مرض 
رز ذات تفحاالت كؿ ىذه الو ، يمكف أيضا أف تكوف وفاة حكميةو  ميني أو حادث عمؿ

الذي يفتح األثار ال سيما ما تعمؽ بالتعويضات المستحقة بذوي الحقوؽ كالمعاش المنقوؿ، 
لدراسة ذلؾ يتعيف الوقوؼ عند حالة  .المجاؿ لنشوء عبلقة قانونية جديدة مع ذوي الحقوؽ

  لثا(.)ثاأخيرا الوفاة الحكمية و  ،)ثانيا( الوفاة ألسباب مينيةو  )أوال(الوفاة الطبيعية 

                                                                                 

(1) 93 
(2) Mahammed Nasr-Eddine KORICHE, Droit du travail, Tome 1, O.P.U, Alger, 2009, p. 284. 
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 إلوفاة إلطبيعية - أّوال

يمكف أف تكوف وفاة العامؿ واقعة طبيعية ليس ليا عبلقة بالعمؿ، وبالتالي ال يترتب 
 عنيا أي إلتزاـ في ذّمة صاحب العمؿ إاّل ما تقّرره قوانيف الضماف االجتماعي.

حة ػػنػػػص مػػػيا يخػػػػيػػػتعتبر شخصية العامؿ مف العناصر الجوىرية في عقد العمؿ، ف
التأمينات متضمف ال 11-83قانوف رقـ مف  51إلى  47الوفاة المقررة بمقتضى المواد 

 .(1)بالتالي ال يترتب لذوي الحقوؽ قبؿ صاحب العمؿ أي حؽ أخرو  اإلجتماعية

 ةمينيألسباب  إلوفاة - ثانيا

قد تكوف وفاة العامؿ ناتجة عف حادث عمؿ أو مرض ميني كما ىي محّددة في 
األمر عف . ففي ىذه الحالة يختمؼ (2) األمراض المينيةو  ف الخاص بحوادث العمؿالقانو 

 الحالة السابقة، حيث تبقى آثار عبلقة العمؿ المادّية المتمّثمة في معاش أو ريع الوفاة سارية
 .(3)مستّمرة لصالح ذوي حقوؽ العامؿ وفؽ األحكاـ المقّررة في القانوف السالؼ الّذكرو 

مصري عبر بالتفصيؿ عف ىذه الحالة بقولو ينتيى عقد العمؿ بوفاة المشرع الأما 
ىو في الخدمة يصرؼ ىذا األجير )صاحب و  العامؿ حقيقة أو حكما، فإذا توفي العامؿ

 2500العمؿ( ألسرتو ما يعادؿ أجر شيريف كامميف لمواجية نفقات الجنازة بحد أدنى قدره 
الشيرييف و   عف الشير الذي توفي فيوجنيو عما يصرؼ منحو يعادؿ أجر العامؿ كامبل

 التالييف لو طبقا لقواعد قوانيف التأميف اإلجتماعي كما أنو يمتـز صاحب العمؿ بنفقات تجييز
ال و  نقؿ الجثماف إلى الجية التي إستخدـ العامؿ منيا أو الجية التي تطمب أسرتو نقمو إليياو 

                                                                                 

(1) 339

  .05/07/1983، الصادر بتاريخ 28، يتعمؽ بالتقاعد، ج.ر عدد 02/07/1983، مؤرخ في 12-83قانوف رقـ  (2)
 .340مرجع سابؽ، ص  حمية،أسميماف  (3)
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أبـر إلعتبارات تتعمؽ بشخصية أو  ينتيى عقد العمؿ بوفاة صاحب العمؿ إال إذا كاف قد
 .(1)بنشاطو الذي ينقطع بوفاتو

 يةػػػػػػمػكػػحػوفاة إلػػإل - ثالثا

 ىو الشخص الغائب الذي ال يعرؼ مكانوو  حالة المفقودبالصورة مف الوفاة ىذه ترتبط 
مف  109ىو ما نصت عميو المادة و  ،ال يعتبر مفقودا إال بحكـو  مف مماتوال يعرؼ حياتو و 
 .سالؼ الذكرالمتضمف قانوف األسرة  11-84نوف رقـ قا

أما مف الناحية العممية فيمكف اعتبار العامؿ الذي تغّيب عف منصب عممو لمّدة معّينة 
 بأّنو في حالة ترؾ أو إىماؿ المنصب بعد اّتخاذ جميع اإلجراءات القانونية.

 عف ىذه العبلقات جتنتخمؼ ذات األثر التي تو  تنيى كؿ ىذه الحاالت عبلقات العمؿ
ت عف قاية أشخاص غير العامؿ المعني لترتيب آثار ما بعد إنتياء ىذه العبلجتمتد في مواو 

معاش منقوؿ وفؽ لشروط قانونية سيتـ التعرض ليا في الباب الثاني دوف أف يرتب العقد 
 المنقضي أية إلتزامات في مواجيتـ.

 الجالحاملطلب 

 دــــــاعــــــــكـــــتــال

ضماف ديمومة عبلقة العمؿ تكوف عف طريؽ العقد غير محددة المدة، لكف ىذا ال  إف
يعني أف ىذه العبلقة تبقى أبدية بؿ ىناؾ مرحمة يصؿ إلييا العامؿ يتوقؼ عف العمؿ بصفة 

 ذلؾ عف طريؽ التقاعد.و  يضع حدا لمشواره المينيو  آلية

كف العامؿ مف الحصوؿ عمى يعد التقاعد أىـ الحقوؽ اإلجتماعية التي بمقتضاىا يتم
أىـ يعد مف وىو بيذا الوصؼ  ،معاش لمدى الحياة بؿ يستمر إلى ذوي حقوقو بعد وفاتو

                                                                                 

 .386، ص 2007 ،ديدة، اإلسكندرية، مصرقانوف العمؿ، دار الجامعة الج محمد حسيف منصور، (1)
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بو يالتي ترتب أثار ممتدة لما بعد انقضاء عقد العمؿ، سواء بترتو  الحاالت المنيية لعبلقات العمؿ
 أو مف خبلؿامؿ المعني لمعمف ثـ تأميف الحماية اإلجتماعية و ذو طابع مالي لمدى الحياة  لحؽ

 تحمؿ اإللتزامات الناشئة عف عقد العمؿ المنقضي لما بعد مرحمة انتياء عبلقة العمؿ.

جراء نظاـ قانوني في اطار عبلقات العمؿ فيو حالة مف ألفالتقاعد بالنسبة لمعماؿ ا
 .(1) 11-90مف القانوف رقـ  66حاالت انتياء عبلقة العمؿ تطبيقا ألحكاـ المادة 

ر التقاعد عف فكرتيف متناقضتيف فمف جية ىو عبارة عف طريقة مف طرؽ إنياء يعب
نياء المشوار الميني لمعامؿ ومف جية أخرىو  عبلقة العمؿ  ىبديؿ يغط، آلية لضماف دخؿ ا 

يخضع لنظاـ قانوني خاص ذو طبيعة خاصة و  و متطمباتو في مرحمة ما بعد عبلقة العمؿل
 )إلفرع إألوؿ(.

اعد في عدة صيغ، فيو عبارة عف حؽ خاص لمعامؿ يطمبو متى نظاـ التقيتحدد 
عف توفرت الشروط القانونية لذلؾ، سواء كاف عف طريؽ التقاعد الكامؿ )العادي( أو كاف 

مالية تمر بيا الييئة المستخدمة أو و  بسبب ظروؼ إقتصاديةطريؽ التقاعد المبكر يمجأ إليو 
 )إلفرع إلثاني(.المؤسسة 

 ول الفرع ألا 

 الخلاعدبيف حعر 

، أحد األسباب (2)لقانوف العمؿ اإلحالة عمى التقاعد 66اعتبرت الفقرة الثامنة مف المادة 
الطبيعية النتياء عبلقة العمؿ، سواء كانت بطمب مف العامؿ أو بمبادرة مف صاحب العمؿ، ألف 

                                                                                 

(1) 

040220196

33803607062006و (2)
حٛس كطس يثسأ ْاو يفازِ ال ٚؼس إَٓاء 2006305

"ح يٍ حالخ إَرٓاء ػاللح انؼًمػاللح انؼًم تضثة اإلحانح ػهٗ انرماػس ذضطٚحا ذضؼفٛا، فٓصا حان
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ي التشريعات العمالية العبرة لذلؾ تكوف بتوفر الشروط القانونية والمينية المطموبة. ويتحدد التقاعد ف
المقارنة بطريقة اختيارية إذ تقتصر عمى تحديد سف التقاعد، وكيفيات االستفادة مف ىذا الحؽ دوف 

 . (1)إجبار العامؿ عمى تقديـ الطمب وترؾ منصب عممو

 مي ػػػػػػػػػػد، سػػػػػاعػػػقػػػتػػػات الػػػعاشػػنظاـ التقاعد بييكؿ وطني ومحمي لتسيير م كذلؾ خص

كما تـ  .caisse de vieillesseالصندوؽ الوطني لمتقاعد كما ىو في القانوف الفرنسيب
الذي  16/04/1997لصندوؽ الذي يعمؿ طبقا لمقرار المؤرخ في ليذا اوضع تنظيـ ىيكمي 

ثـ  18/02/2007متمـ بقرار و  يتضمف التنظيـ الداخمي لمصندوؽ الوطني لمتقاعد معدؿ
 تضمف الوضع القانوني لصناديؽ الضماف اإلجتماعي الم 07-92المرسـو التنفيذي رقـ 
الذي أضفى عمى مختمؼ صناديؽ الضماف اإلجتماعي الشخصية  والتنظيـ اإلداري والمالي

 .(2)القانونية واإلستقبلؿ المالي

ثـ  )أوال(لتوضيح معالـ ىذا النظاـ سيتـ الوقوؼ عند نظاـ التقاعد في الجزائر 
 .يا()ثاناألسس القانونية لو 

 نظاـ إلتقاعد في إلجزإئر - أوال

نجد في الوقت الحاضر معظـ الدوؿ خاصة المتقدمة منيا لدييا أنظمة لتوفير 
التي قد تكوف إما برعاية أصحاب العمؿ و  معاشات عندما يصؿ العامؿ إلى مرحمة الشيخوخة

ي تضمنو فو  ت الحؽ في التقاعدسأو مف الدولة إلى حد أف معظـ فيذه الدوؿ قد كر 
 المشرع الجزائري قد أورد في مضموف مختمؼ الدساتير الحؽ في الحماية و  دساتيرىا،

أيف  69مف خبلؿ المادة  2016كما خص لو مادة صريحة في دستور  (3)واألمف لمفرد

                                                                                 

 .113مرجع سابؽ، ص الحماية الوظيفية ...،  بشير ىدفي، (1)
(2)6920704011992

0208011992

(3) 551996 
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حيث  1983كما خص لو نظاما قانونيا منذ سنوات  (1)يكرس الحؽ في الضماف اإلجتماعي
 .(2)ياهامز و  ينظـ شروطو 12-83 صدر أوؿ قانوف لمتقاعد تحت رقـ

الرغـ مف أنو يعد حالة مف حاالت بخص المشرع الجزائري التقاعد بنظاـ خاص، ف
إقتصر عمى ذكره  11-90إنتياء عبلقة العمؿ إال أف قانوف تنظيـ عبلقات العمؿ رقـ 

بؿ كحالة مف الحاالت القانونية إلنتياء عبلقة العمؿ دوف تنظيـ أحكامو،  66ضمف المادة 
 . (3) أخضعو لنظاـ الحماية اإلجتماعية

ترتكز نظـ التأمينات اإلجتماعية عمى مبدأ التكافؿ والتضامف اإلجتماعي مف أجؿ 
حماية القوى العاممة مف المخاطر اإلجتماعية والمينية ولقد أضحى موضوع إىتماـ الشعوب 

 .(4)والحكومات ومختمؼ المواثيؽ الدولية

ماعية في القانوف الجزائري مختمؼ المخاطر المنصوص يغطي نظاـ الحماية اإلجت
 العجز و  ىي المرضو  بالنسبة لمعماؿ 102عمييا في إتفاقية المنظمة الدولية لمعمؿ رقـ 

 التقاعد.و  الوفاةو  واألمومة

لذا نجد نظاـ الحماية اإلجتماعية الجزائري إعتبر التقاعد مف ضمف المخاطر المؤمف 
أي حصة ) 2015سنة  18,25بتحديد نسبة اإلشتراؾ  ؿعمييا لما بعد عبلقة العم

                                                                                 

(1) 692016

(2) 8312

(3) Voir : Projet de recherche CNEPRU, initulé : «Le rôle du droit social dans la concrétisation d’une paix et 

d’une justice sociale » relaisé par l’équipe de recherche : Rachid OUADAH, Jugurta NEKMOUCHE et  

Zina YACOUB, sous la direction de Dr MACHOU NEBALLI Fetta, code projet : P00520110054, Agréé le 

01/01/2012 Université mouloud Mammeri tizi ouzou, 2012-2014.  

(4) 22

.orgonuwww.. 
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حصة صندوؽ و  6,75حصة التي يتكفؿ بيا العامؿ إضافة إلى  11المستخدـ بػ 
  .(1)2006سنة  17,25بػ ىذه النسبة تقدر بعدما كانت ( 0,50الخدمات اإلجتماعي 

 تعريؼ إلتقاعد: (1
ماف ػػػػػػال قانوف الضو  نوف العمؿقايشر المشرع الجزائري إلى تعريؼ التقاعد في لـ 
 ؼ ػػػتوقػػيتي ػػػػػػػػػػػيا عمى أف الػنقػطة الػػػػػقػػػػينما عرؼ فػػػػال حتى في قانوف التقاعد، بو  اإلجتماعي

 .(2)الشخص فييا عف العمؿ تماما عندما يصبح غير مؤىؿ لمعمؿ بسبب كبر السف

بلقة العمؿ إذ يمنح ىذا الحؽ لمعامؿ أنو النياية الطبيعية لعببعض اآلخر الكما عرفو 
يعنى بالتقاعد المرحمة التي ينتقؿ إلييا العامؿ األجير أقدمية معينة و  إذا إستوفى شرط السف

وغير األجير عندما ينسحب مف منصب عممو أو التوقؼ عف نشاطو، بعد قضاء مدة زمنية 
 . (3)مح لو بمزوالة نشاطمحددة متفؽ عمييا في نظاـ التقاعد أو وصؿ إلى سف معينة ال تس

 خصائص نظاـ إلتقاعد:( 2
يعد نظاـ التقاعد جزء مف الحقوؽ اإلجتماعية لمفرد األمر الذي جعمو يحضى بقانوف 

الخاص بالتقاعد نجده  12-83إستقراء القانوف رقـ بو  .خاص بو، أو مستقؿ في حد ذاتو
كؿ األنظمة القانونية نجد كو  الظرفية،و  يتميز بتطور تدريجي تبعا لممعطيات اإلقتصادية

  :نظاـ التقاعد إيديمويجية خاصة بو تميزه عف غيره بمميزات فريدةل
الظرفية عوض أف يتـ عمى و  ظاـ حمائي غير ثابت يتأثر بالمعطيات اإلقتصاديةن  -1

 أساس اإلشتراكات حسب ما ىو محدد قانونا.

                                                                                 

(1) 2152360309201594187

0607199449

16092015

(2) 71

(3) 

200871



 

 102  

 

 .(1)ؿلما بعد عبلقات العمالمؤمف إجتماعيا نظاـ يضمف دخؿ لمعامؿ   -2
  إلحالة عمى التقاعد يكوف بطمب مف العامؿ إال في حاالت خاصة إستثنائية.ا -3
 العامؿ فكؿ م نظاـ تساىمي ثبلثي األطراؼ يعتمد عمى اإلشتركات التي يدفعيا -4

 2006الذي بدأ سنة  المستخدـ باإلضافة إلى مساىمة الدولة في ىذا الصندوؽو 
  .(2) 339 -06بموجب المرسـو رقـ 

 إلقانونية لنظاـ إلتقاعد إلجزإئريإألسس  -ثانيا

الشيخوخة مف مف بيف المخاطر التي يضمنيا نظاـ الحماية اإلجتماعية الجزائري ىو 
ـ قانوني مستقؿ يقوـ يخصص لو تنظ الذالذي يتميز بطبيعة خاصة خبلؿ نظاـ التقاعد 
 تتجمى أساسا في: عمى أسس قانونية

  إلتكافؿ إإلجتماعي:و  نيطنظاـ قائـ عمى أساس إلتضامف إلو  (1
المستخدـ بنسبة  ،تمويمو بمساىمة أطراؼ عبلقة العمؿطريقة  يظير ىذا األساس في

مف مجموع نسبة  %18,25مجموع أي ب %0.50والدولة بػ  ،%6,75والعامؿ بػػػ  ،11%
 مف األجر الشيري.  %34,50 المحددة بػاإلشتراؾ 

  : نظاـ إجباري إلزإمي( 2
إلتزامات تحت إسـ إلتزامات مستخدـ في إطار ما يقع عميو مف يقع عمى عاتؽ ال

 ات ػػػػػػتركػػتو كما تقتطع نسبة إشدفع إشتراكات الضماف اإلجتماعي عمى ذممتـز بالمكمفيف إذ ي
                                                                                 

(1) Zina YAKOUB, Note à propos de la reforme du regime Algerien de la retraite, Journée d’etude sur lecture 

de la loi N° 83-12, relative a la retraite modifié et completé par la loi 16-15, Institut des sciences juridiques et 

Administratives, centre universitaire de Relizane, alger, le 07/02/2018, p. 2.  

(2) 020633925092006

941876027092006

17,25106,75

0,50

1523603092015

94187

18,25116,750,50 
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الدولة تقوـ و  .(1)العامؿ بصفة آلية مف أجره دوف أف يكوف لو حؽ اإلعتراض عمى ذلؾ 
عادة توزيعيا في حالة حدوث أحد األخطار و  أرباب العمؿو  جمع مساىمات العماؿ ا 

 المؤمف عمييا.و  المضمونة

 وحيد : و  ( قياـ نظاـ إلتقاعد عمى نظاـ موحد3

 : عمى قانوف التقاعد يظير أنو مبني  (2)مواد بالرجوع إلى أحكاـ 
 توحيد القواعد المتعمقة بتحديد الحقوؽ. -

 توحيد القواعد المتعمقة باإلمتيازات. -

 .(3)القواعد المتعمقة بالتمويؿتوحيد  -

  وىي :إلتزامات أساسية لممكمفيف ثبلث حيث حدد 

 .(4)التصريح بالنشاط  -
 .(5)اإلنتساب إلى الضماف اإلجتماعي -
 .(6)التصريح باألجور  -
 .(7)دفع اإلشتراكات  -

ذلؾ مف خبلؿ قانوف المالية و  برزت فكرة إنشاء "صندوؽ وطني لئلحتياطات التقاعد"
مزدوج ىذا يعني أف ىناؾ التفكير في أف يصبح نظاـ التقاعد و  2006تكميمي لسنة ال

                                                                                 

(1)72747576778311188314 

(2)28312

(3)807702071983

2805071983041710112004

831402071983

7213112004 
(4)678314 

(5)8138314

(6)14168314 

(7)17958314 
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 إذ أقرت مف بيفمف قانوف المالية  30ذلؾ مف خبلؿ المادة و  باإلعتماد عمى نظاـ الرسممة
إال أف الغاية كانت توظيؼ موارد الصندوؽ في سندات موارده "عائدات توظيؼ األمواؿ" 

ىذا ما يبعده تماما عف و  اءر جعميا مف صبلحيات مجمس الوز و  اتأخضع ىذه الواردو  الدولة
 . (1)نمط صناديؽ اإلدخار

  ويلفرع الثاا

 دــلاعــخــىاع الــأه

 المتمـ في مرحمة تتميز باإلستقرار اإلجتماعيو  المعدؿ 12-83رقـ القانوف صدر 
ي إطار التضامف تـ وضع نظاـ واحد لكؿ العماؿ األجراء لئلستفادة منو ف ااإلقتصادي لذو 

الخاص بالتأمينات اإلجتماعية  11-83الوطني والحماية اإلجتماعية إنطبلقا مف القانوف رقـ 
 الذي ييدؼ إلى وضع نظاـ واحد موحد لحماية اإلجتماعية يستوي فييا العامؿ 

  .(2)العموميوالموظؼ 

غط عميو اإلحالة عمى التقاعد تكوف بطمب مف العامؿ وبرضاه دوف الضكقاعدة عامة 
وذلؾ بعد التأكد مف توفر الشروط القانونية المتعمقة بالسف والحد األدنى لسنوات الخدمة 

بعد أف يحاؿ العامؿ األجير عمى التقاعد تنشأ  المعتمدة لدى مصالح الضماف اإلجتماعي.
 زواؿ العبلقة التي تربطو مع المستخدـ.بعبلقة جديدة مع صندوؽ التقاعد 

تقاعد بصيغ وأنواع مختمفة فقد تتـ بعد توفر الحد األقصى لمشروط اإلحالة عمى ال تتـ
المطموبة في التقاعد الكامؿ وىو ماأطمؽ عميو المشرع الجزائري بالتقاعد العادي، إال أنو 

ؤسسة أو الييئة المستخدمة يتـ إحالة العامؿ إلى التقاعد في صيغ أخرى مباللظروؼ خاصة 

                                                                                 

(1) 343715072006200647

19072006

80

(2) Zina YACOUB, op. cit. p. 2.  
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 12-83كوف في صيغة تقاعد نسبي كما أكده قانوف رقـ ، كما يمكف أف يإما بتقاعد مسبؽ
 .2016قبؿ تعديمو في سنة 

 كذاو  توفرت أسبابيامتى بنصوص خاصة يتـ المجوء إلى ىذه الصيغ المستحدثة 
 .(1) ذلؾ بطمب مف العامؿ أو سعيا مف المستخدـو  شروطيا

برر اإلستفادة لمتفصيؿ في ىذه المسائؿ سيتـ الوقوؼ عند مختمؼ ىذه األنواع التي ت
 )أوال(مف بدائؿ األجر ألثار لما بعد عقد العمؿ إبتداء بالتقاعد األساسي وىو التقاعد العادي 

 )ثالثا(.أخيرا التقاعد النسبي و  )ثانيا(ثـ التقاعد المسبؽ 

 إلتقاعد إلعادي -أوال 

 موب،يعبر ىذا النوع مف التقاعد عمى الصورة الغالبة إلنتياء عبلقة العمؿ بيذا األس
سالؼ  15-16بموجب القانوف رقـ  12-83التي أكدىا التعديؿ التشريعي لمقانوف رقـ و 

 الذكر.

 :  تعريؼ إلتقاعد إلعادي( 7
 ىو النياية الطبيعية لعبلقة العمؿ إذ يمنح ىذا الحؽ لمعامؿ إذا استوفى شرط السف

 .(2)أقدمية معينةو 

 :  شروط إلتقاعد إلعادي( 3
شرطيف أساسيف ى فنياية الطبيعية لعبلقة العمؿ، إذا إما إستو لايعد التقاعد العادي 

  .6المادة مف خبلؿ  12-83قانوف رقـ منذ ذلؾ و  األقدميةالثانية و  السفاألوؿ تخص 
  رغـ تعديؿ الذي طرأ عمى ىذا القانوف إال أنو بقي عمى نفس الشروط.و 

                                                                                 

(1) 
2009269

(2) 196208
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 أ( إلقاعدة إلعامة : 
ؿ العامؿ عمى التقاعد إال بطمب منو لذا لو كقاعدة عامة ال يجوز لممستخدـ أف يحي

 أف يستمر في عممو إلى غاية بموغ السف القانونية المحددة قانونا لئلحالة عمى التقاعد الكامؿ 
 : لذا حددت ىذه الشروط فيوكذا إستيفاء سنوات األقدمية المعتمدة لدى الضماف اإلجتماعي 

 - بالنسبة لمرجؿمى األقؿ ع كاممة( سنة 60ستيف )العامؿ سف بمغ أف ي ، 
بتداء مف الخامسةو   .بطمب منيا بالنسبة لمنساء ( سنة كاممة55الخمسيف )و  ا 

 - ( عمى األقؿ 15)سنة عشرة  ةخمسىي أف يقضي مدة و  إستيفاء سنوات الخدمة
ستفادة مف معاش التقاعد أف يكوف قد قاـ بعمؿ . عمى أنو يتعيف عمى العامؿ لئلفي العمؿ

( مع دفع إشتراكات الضماف 7,5نصؼ سنة )و  مدتو عمى األقؿ سبع سنواتفعمى تساوي 
 .اإلجتماعي

 ب( إلقوإعد إلخاصة : 
 :ىي و  أورد المشرع عدة قواعد خاصة بخصوص اإلستفادة مف التقاعد العادي

 -  بتخفيض السف القانونية لمتقاعد المحدد إستثناءات خاصة منح لممرأة العاممة
بأف تستفيد بتخفيض سنة عف كؿ طفؿ  في حالة إنجابيا أطفاؿذلؾ و  بطمب منيا سنة 55بػ

ىذا يعني أنيا تطمب اإلحالة ، أطفاؿ 3في حدود سنوات عمى األقؿ  9تولت تربيتو خبلؿ 
  .(1)سنة 52عمى التقاعد إبتداء مف سف 

 -  ذلؾ و  رغبتو في مواصمة العمؿ بعد السف القانونية لمتقاعدلعامؿ اجواز إبداء
-20المتمثؿ في المرسوـ التنفيذي رقـ و  ىو ما أكده النص التنظيميو  ،سنوات 5ود في حد

                                                                                 

(1) 088312
09

03
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يمكف إلعامؿ )ة( أف يختار بطمب منو منو عمى أنو " 2حيث نصت المادة  (1) 107
عمى أف ىذه سنوإت "  موإصمة نشاطو بعد إلسف إلقانونية لمتقاعد في حدود خمس

 الرخصة مقيدة بشروط تتجمى أساسا في:
ورة تقديـ العامؿ لطمب كتابي يوجو إلى الييئة المستخدمة إلبداء رغبتو في ضر  -

ذلؾ قبؿ ثبلثة أشير عمى األقؿ عف السف القانونية لئلحالة عمى و  مواصمة النشاط
 التقاعد مقابؿ وصؿ إيداع.

 أف يكوف العامؿ في حالة نشاط عند إيداع ىذا الطمب. -
 طمب الذي يجب حفظو في ممفو.ال يجوز لممستخدـ رفض استبلـ ىذا ال -
ال يمكف لممستخدـ إحالة العامؿ عمى التقاعد بإرادتو المنفردة خبلؿ مدة الخمس  -

 سنوات ىذه.

( 65) عمى أنو في حالة رغبة العامؿ اإلستفادة مف التقاعد قبؿ سف الخمس وستيف
مف تاريخ  ( عمى األقؿ02سنة يتوجب عميو تقديـ طمب اإلحالة عمى التقاعد قبؿ شيريف )

 ىذه اإلحالة المرتقب.

أما عف المستخدـ فيمكف لو إحالة ىذا العامؿ تمقائيا عمى التقاعد ابتداء مف بموغو 
 .(2)( سنة كاممة فما فوؽ 65ستيف )و  سف خمسيف

 -  متمتع بالتقاعد دوف لعمى أحكاـ تمنح رخصة  15-16قانوف رقـ التضمف
السالفة الذكر وذلؾ  12-83مف قانوف رقـ  6وفر الشروط المنصوص عمييا في المادة ػت

أف يكوف قد شرط بالكامؿ التقاعد بكمرحمة إنتقالية مقدرة بسنيتف فيتـ خبلليا إستفادة العماؿ 

                                                                                 

(1) 3373130042020

2706052020

(2)030820107
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أف يكوف سنو و  عمى األقؿسنة  32مدة نتج عنيا دفع إشتراكات تعادؿ عمؿ فعمي أتـ فترة 
  .2018سنة سنة  59و 2017سنة فأكثر سنة  58

الشروط فئة الرجاؿ دوف النساء ألنيف يستفيدف مف التقاعد إبتداء مف سف  هىذتعني 
  2019يناير 01المذكورة أعبله إبتداء  6في المادة تطبؽ األحكاـ المنصوص  .سنة 55

 .وتكوف اإلستفادة مف معاش التقاعد في ىذه الحاالت بطمب مف العامؿ األجير دوف سواه
 -  7أضافت المادة بموجبيا التي منو  4 دةمالافي  15-16قانوف رقـ الأجاز 

الذيف يمارسوف عمؿ في وظائؼ ذات لفئة خاصة مف العماؿ  12-83مكرر لقانوف رقـ 
تمديد سف التقاعد كما ىو مذكور طمب ميف ذات التأىيؿ النادر الكذا في و  التأىيؿ العالي
طرح ىو عدـ وضع غير أف اإلشكاؿ القانوني الذي ي 12-83مف قانوف رقـ  6في المادة 
كما والميف ذات التأىيؿ النادر ي ذات التأىيؿ العالتطبيقية لتحديد قائمة الوظائؼ  نصوص

 سف التقاعد ليذه الفئات تمديد حؽ أحكاـ تخويؿ و  مكرر لـ تحدد شروط 7أف المادة 
 .(1)المعاشاتبتصفية والقواعد الخاصة 

، 12-83مف القانوف رقـ  7لة لممادة المعد 15-16مف القانوف رقـ  3كذلؾ أجازت المادة 
إحالة العامؿ عمى التقاعد قبؿ السف القانونية متى كاف يشغؿ منصب عمؿ يتميز بظروؼ جد شاقة 

كذا األعمار و  عمى أنو لـ يتـ تحديد قائمة ىذه المناصب الشاقة .بعد قضاء فترة دنيا في ىذا المنصب
 اؤىا في ىذه المناصب، بموجب نص تنظيمي.ىذه الفترة الدنيا التي يجب قضو  المناسبة ليا

 أماـ ىذا الفراغ ال يمكف لمعامؿ المطالبة بيذا الصنؼ مف التقاعد ما لـ يتـ تحديد
 .(2)تصنيؼ األعماؿ الخطرة و 

                                                                                 

(1) Zina YACOUB, op. cit. p. 8. 

(2) Amel ZEMOURI, La liste des metiers penible pas enore fixées, cotidien national « Elmoudjahid » du 

15/02/2017 cite par YACOUB Zina, op. cit, p.7.  

Voir aussi Hacene CHAKIB BOUKELI, La reforme des retraites en Algerie, la loi du 31 decembre 2016, 

revue droit comparé du travail et de securité sociale, Rubrique Actualité Juridque Interionnale, universite de 

Bordeaux, N° 1 2017, p.127.  
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منو  7في المادة  12-83تجدر اإلشارة إلى أف ىذا اإلستثناء قد جاء بو القانوف رقـ 
إلمعاش قبؿ بموغ إلسف إلمنصوص عمييا في  يستفيد مفلكف بصياغة مختمفة مفادىا "

 "بظروؼ بالغة إلضررأعاله إلعامؿ إلذي يعمؿ في مناصب عمؿ تتميز  06إلمادة 

يبلحظ بيذا أف إعادة الصياغة ىذه ترمي إلى التقييد أكثر مف حاالت ىذا اإلستثناء 
 .(1)بإستعمالو لعبارة جد شاقة 

  إلمبكرإلتقاعد  -انيثا

 :ؽ إلمسب( إلتقاعد 7
إستحدث المشرع الجزائري نظاـ التقاعد المسبؽ كحالة لئلنياء عبلقة العمؿ، وىو 
إجراء ظرفي يمجأ إليو المستخدـ في حالة بروز ظروؼ إقتصادية ترغمو عمى تقميص عدد 

10-94لقد أصدر بشأنو مرسوما تشريعيا رقـ و  ،(2)العماؿ
والذي يحدد شروط اإلستفادة  (3)

عمؽ األمر بالسف القانونية أو سنوات الخدمة لتقابميا سنوات التسبيؽ مف ىذا النظاـ سواء ت
  .التي تتماشى معيا

 تعريؼ إلتقاعد إلمسبؽ : ( أ
 فػؽ إال أف مػبػػسػػمػد الػػاعػقػػتػيؽ لمػػبالرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ يقدـ تعريؼ دق

وضح أف التقاعد نجده  10-94الثانية مف المرسـو التشريعي رقـ و  المادتيف األولىإستقراء 
التكفؿ ببعض العماؿ المعنييف بالتسريح كحؿ مؤقت و القانونية  تقديـ سف التقاعدىو المسبؽ 

جراءات خاصة و  في إنتظار بموغ العامؿ السف القانونية لمتقاعد وفقا لشروط تتناسب مع ا 

                                                                                 

(1) Zina YACOUB, La reforme de régime des retraites en Algerie : Un retour à la norme, Revue de droit 

comparé du travail et de la sécurité social, N° 03, comptrasec, Bordeaux, 2017, p.153 

(2) 80

(3) 07732605199434

01061994
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ىذا النوع يعتبر و  ،(1)الغاية مف ىذا الحؿ الذي ييدؼ إلى التقميؿ مف عدد العماؿ المسرحيف
مف أىـ أنظمة الحماية اإلجتماعية التي إستحدثيا المشرع الجزائري منذ سنة مف التقاعد 

10-94التشريعي رقـ  بموجب المرسوـ 1994
تـ وضعو حيز التنفيذ عمى فئة والذي  (2)

 الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية لسبب إقتصادي العماؿ األجراء في القطاع اإلقتصادي
يمكف تمديد أحكاـ ىذا و  في إطارتقميص عدد العماؿ أو توقؼ القانوني لنشاط المستخدـ

اإلدارات العمومية وىو ما حدث بصدور المرسـو التنفيذي و  المرسـو إلى أجراء المؤسسات
317-98رقـ 

 (3). 

عمى أنو إحالة العامؿ األجير عمى التقاعد بصفة مسبقة قبؿ كذلؾ يمكف أف يعرؼ 
كما يمكف القوؿ أف عبارة التقاعد المسبؽ تنصرؼ إلى حالة  .(4)لمتقاعد انونيةالسف الق

 العماؿ الذيف انقطع نشاطيـ مع أنيـ يفقدوف امكانية تصفية ممفاتيـ عمى التقاعد العادي
اإلستفادة مف عطمة نياية الحياة المينية التي ال يستفيد منيا العماؿ المستفديف مف التقاعد و 

 .(5)العادي

قصد أيضا بالتقاعد المسبؽ تقديـ سف التقاعد والتكفؿ ببعض العماؿ المعنييف ي 
جراءات و  لشروط ابالتسريح كحؿ مؤقت في انتظار بموغ العامؿ السف القانونية لمتقاعد وفق ا 

                                                                                 

(1)

2013

275

(2) 9410
(3) 0807103101998

7405101998 

(4) 

032017160

(5) Gerrard COUTURIER, Droit du travail, 3
ème

 édition P.U.F, Paris 1996, p. 335. 
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 ىو إجراء وقائي ييدؼ إلى التقميؿ مف و  خاصة متناسبة مع الغاية مف ىذا الحؿ
 .(1)البطالة

العامؿ و  يرضي الطرفيف المستخدـتوفيقي بحؿ  10-94عي رقـ جاء المرسـو التشري
مف جية أخرى و  في آف واحد فيو يحقؽ ليذا األخير دخؿ مستقر مقابؿ األجر المفقود

 قدرتيا التنافسيةعادة ستتمكينيا مف إو  يخفؼ العبء عمى المؤسسة المتعثرة إقتصاديا
 .(2)يـ بسبب تقدميـ في السفتمكينيا مف اإلستغناء مف العماؿ الذي ضعفت مردوديتو 

 : شروط إالستفادة مف إلتقاعد إلمسبؽ( ب

يجب عمى األجير لبلستفادة مف السالؼ الذكر  10-94بالمرسـو التشريعي رقـ عمبل 
 : اإلحالة عمى التقاعد المسبؽ أف يستوفي الشروط اآلتية

  سنة عمى األقؿ إذا كانت أنثى 45و سنة إذا كاف ذكرا 50أف يبمغ.  

  آف يكوف قد دفع و  سنة عمى األقؿ 20أف يجمع عددا مف سنوات العمؿ يساوي
منيا السنوات و  سنوات عمى األقؿ بصفة كاممة 10اشتراكات الضماف االجتماعي مدة 

 .الثبلث السابقة لنياية عبلقة العمؿ التي تثبت الحؽ في التقاعد المسبؽ

  ىذا بعد و  تقميص العددية بعممالمستخدـ قائمة العماؿ المعنييف أف يحدد
ممثمي العماؿ ىذه القائمة ال بد اف تكوف مصادؽ عمييا و  مفاوضات بيف الييئة المستخدمة

أف يرد إسـ العامؿ المعني في ىذه القائمة أو في و  ،مف طرؼ مفتشية العمؿ المؤىمة إقميميا
 .قائمة األجراء لدى مستخدـ في وضعية توقؼ عف العمؿ

                                                                                 

(1) 180181  

(2) 
20067778
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  مساىمة جزافية لتخويؿ الحقوؽ تحسب عمى أساس عدد  المستخدـأف يدفع
 : (1) في الحدود التاليةو  سنوات التسبيؽ

 .سنوات 5جر المعني إذا كاف عدد سنوات التسبيؽ يقؿ عف أشيرا مف  13 -

 .سنوات 5يساوي أو يفوؽ جر المعني إذا كاف عدد سنوات التسبيؽ أمف شيرا  16 -

 .سنوات 8يساوي أو يفوؽ عدد سنوات التسبيؽ  جر المعني إذا كافأمف شيرا  19 -

عدد السنوات التسبيؽ قبؿ السف  10-94مف المرسـو التشريعي رقـ  6تحدد المادة 
ب سذلؾ بحو  10و 2ذكوريف في المادتيف مالقانونية لئلحالة عمى التقاعد الممنوحة لؤلجراء ال

 قاعد.سنوات العمؿ أو المماثمة ليا القابمة لئلعتامد في مجاؿ الت
 20سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلعتماد يساوي  5حتى  -

 سنة أو يفوقيا.
 22سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلعتماد يساوي  6حتى  -

 سنة أو يفوقيا.
 24سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلعتماد يساوي  7حتى  -

 سنة أو يفوقيا.
 26سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلعتماد يساوي  8حتى  -

 سنة أو يفوقيا.
 28سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلعتماد يساوي  9حتى  -

 سنة أو يفوقيا.
 29تماد يساوي سنوات لؤلجراء الذيف يستوفوف عدد السنوات القابمة لئلع 10حتى  -

 سنة أو يفوقيا.

                                                                                 

 89410 راجع (1)
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إستفادة العماؿ  تخص (1)سـو بشروط خاصة ر الممف نفس  10في المادة كما جاء 
مف التأميف عف البطالة بحؽ اإلحالة عف التقاعد المسبؽ حسب ف نفذ حقيـ األجراء الذي

 التالية : الشروط
تماد في التقاعد القابؿ لئلعاو ما يماثمو سنة عمى األقؿ في العمؿ  20إذا قضوا  -

 منيا فترة نظاـ التاميف عف البطالة.
 سنوات عمى األقؿ. 10اإلشتراؾ في الضماف اإلجتماعي مدة  -
سنة  45أربعوف و  خمسةو  سنة مف العمؿ لمذكور 50البموغ عمى األقؿ خمسوف  -

 لئلناث.
مف المساىمة التي دفعت عند تاريخ 30بة نسمساىمة جزافية لتخويؿ الحقوؽ ب -

 70سنة تسبيؽ دوف أف تتجاوز النسبة  مف كؿ 4العامؿ باإلضافة إلى ريح تس
 .المعني مف المساىمة التي دفعيا المستخدـ عند تسريح العامؿ

في حالة ما إذا كاف العامؿ قد أحيؿ عمى التأميف عمى البطالة فيوجب عمى الصندوؽ 
 .لؾ المساىمة الجزافيةكذو  الوطني لمتأميف عمى البطالة االلتزاـ بدفع االشتراكات

النظر في نظاـ التقاعد المسبؽ رغـ أنو  ةداإعيوحي إلى  15-16صدور قانوف رقـ ب
عمى فكرة أف التقاعد المسبؽ حالة إستثنائية وىذا بعدما خرج عف الغرض الذي صدر  ىبقأ

  .ىي الصعوبات المالية التي كانت تعاني منيا المؤسسسات اإلقتصاديةو  مف أجمو

 :اعد إلنسبي إلتق (3
س ػفػنػػلفي نظاـ التقاعد صيغة أخرى كالتقاعد النسبي المشرع الجزائري  ثإستحد

ثقؿ األعباء عامة و ائري ز الظروؼ اإلقتصادية التي كاف يعاني منيا اإلقتصاد الجو  األسباب
 . خاصة اإلجتماعية عمى المؤسسسات اإلقتصادية التي كانت تشغؿ أكبر عدد مف العماؿ

                                                                                 

(1) 10139410 
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نياء مشوارىـ و  يدؼ إلى اإلستغناء عف العماؿالذي ي (1) 13-97رقـ  صدر األمر ا 
شروط سيمة خبلفا لما جاء في نظاـ التقاعد المسبؽ الذي يستدعي أمواؿ و  الميني بطرؽ

ىذا التعديؿ ليجعؿ فاتورة العمؿ إلى لجأ المشرع الجزائري  .طائمة مف أجؿ دفع تسبيقات
القضاء و  اإلجتماعية لتوفير مناصب الشغؿو  ديةاتصالظروؼ اإلقأكثر مرونة لما تقتضيو 

 .عمى ظاىرة البطالة ال سيما بالمجوء إلى التسريح الجماعي

 : ( تعريؼ إلتقاعد إلنسبيأ
 قبؿ السف القانونية إحالة العامؿ عمى التقاعد التقاعد عمى أنو النوع مف ىذا يعرؼ 

تناسب مع عدد السنوات ي مع حصولو عمى معاش جزئي (2)ودوف إكتماؿ سنوات الخدمة
سنة شريطة أداء  05يمكف االستفادة مف التقاعد النسبي ابتداء مف التي قضاىا في العمؿ. 

. ويتـ تحديد مبمغ ىذه المنحة حسب سف ستخدـمنحة معينة، دفعة واحدة، مف طرؼ الم
 .المؤمف لو ومبمغ المعاش السنوي المحتسب

 :  شروط إلتقاعد إلنسبي ب(
ئلستفادة مف لالذكر بيف حالتي  ؼسال 13-97شرع الجزائري مف خبلؿ أمر فرؽ الم

ثـ سنة بالنسبة لمنساء  45و سنة لمرجاؿ 50لتقاعد النسبي ببموغ سف المسبؽ حالة االتقاعد 
 سنة عمؿ فعمي. 32حالة التقاعد النسبي دوف شبلط السف ببموغ 

  سنة 77و 73إلتقاعد إلنسبي ببموغ سف حالة شروط:  
 6لممادة الواردة في إذا إستوفى الشروط  والتقاعد النسبي بناءا عمى طمبستفيد العامؿ مف ي

 :ىي و  الذكر يسالفال 13-97مف األمر رقـ  2المتممة بالمادة  12-83مكرر مف قانوف رقـ 

                                                                                 

(1) 017031051997831238

040619976

81615

(2) 363
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 .بالنسبة لمنساء 45و فما فوؽ بالنسبة لمرجاؿسنة  50سف العامؿ المعني يبمغ أف  -

سنة  15بالنسبة لمرجاؿ وعمى األقؿ سنة  20ىي و  عمؿ المطموبةيستوفي مدة الأف  -
  .ما يقابميا مف إشتراؾ في الضماف اإلجتماعيو  مرأة العاممةبالنسبة لم

ال يجوز لممستخدـ و  نفسو يكوف طمب اإلستفادة مف التقاعد النسبي مف العامؿأف  -
ال يعد تصرفو  إحالة العامؿ بصفة منفردة  .(1) عديـ األثرو  باطبل وا 

  شروط حالة إلتقاعد إلنسبي دوف شرط إلسف : 
يعد التقاعد دوف شرط السف الصيغة الثانية لمتقاعد المبكر إستحدثو كمذلؾ المشرع في 

بالنظر إلى فئة العماؿ الذيف إلتحقوا بعامؿ الشغؿ في سف المبكر ىذا  13-97األمر رقـ 
التقاعد في الجزائر الذي يتأثر مف جية أخرى ليضفي طابع المرونة عمى نظاـ و  مف جية،

 الدولة.و  المالية لممؤسسةو  بمختمؼ التقمبات اإلقتصادية

يختمؼ التقاعد النسبي دوف شرط السف عف غيره مف الصيغ الذي يظير في التمتع 
سنة عمؿ  32مدة ىو إتماـ و  الفوري مف معاش التقاعد إذا ما إستوفى العامؿ شرط واحد

 فعمي عمى األقؿ. 

يتمثؿ في أخر مشترؾ بيف الحالتيف  اشرط 13-97رقـ مف األمر  10لمادة أضافت ا
حالة العامؿ عمى التقاعد إال بعد و  عدـ توقيؼ الراتب تبميغ قرار منح المعاش لئلحالة عمى ا 

 .(2)تقاضى الحصة األولى مف المعاشو  التقاعد النسبي

رط السف والتقاعد بمختمؼ ىذه التغييرات يكوف المشرع قد تخمى عف التقاعد دوف ش
النظر في منظمومة التقاعد التي كشؼ الواقع عنو، الصندوؽ الوطني  النسبي بيدؼ إعادة

                                                                                 

(1) 

320152016516
(2) www.cnr.dz

379410

http://www.cnr.dz/


 

 116  

 

جحاؼ في حؽ  لمتقاعد ومع أف التكتبلت النقابية إعتبرتو تنازال عف المكتسبات اإلجتماعية وا 
 العماؿ.

مف حاالت اتو يشكؿ حالة إستثناءبو  عمى أف أىـ ما يمكف تأكيده أف التقاعد العادي
إنتياء عبلقة العمؿ المبررة إلمتداد أثارىا لما بعد عقد العمؿ بصيغ متميزة إبتداء بالحؽ في 

 جديدة. اتمعاش التقاعد الذي يقحـ ىيئات الضماف اإلجتماعي كطرؼ في عبلق
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 املبحح الجاني

 حاالت إنتهاء عالقة العنل

 نشتخدمـلامرتبطة بظروف ل

الحفاظ عمى عقود لقضاء الفرنسي عمى قاعدة الحفاظ او  في كؿ مف القانوفستقر إ
ستمرارىا رغـ وجود حوادث قد تمس بالمؤسسة أو بالعامؿو  العمؿ ىذه القاعدة ظيرت و  ،(1)ا 

التي تحولت إلى و  منو، 17في المادة  19/07/1978المؤرخ في  763-78رقـ منذ قانوف 
 مؿ الجزائري.مف قانوف الع 74تقابميا المادة و  ،L.122.12 (2)المادة 

تكوف ليا نتيجة واحدة، ىي بقاء عبلقات العمؿ و  لذا تتـ ىذه العممية بطرؽ مختمفة
سارية أثناء ىذا تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة سواء كاف ذلؾ بالحؿ أو التسوية القضائية 

يفقد القديـ أو اإلدماج، لكف ىذا ال يعني أف صاحب العمؿ  (3)أو اإلفبلس أو الخوصصة 
نما تبقى ىذه الصبلحية في يده عند تييئة المؤسسة التي يرد و  سمطاتو في تنظيـ الشغؿ، ا 

 . (4)تنظيـ مؤسستو حسب نظرتو عند صاحب العمؿ الجديد، و في يد عمييا التحويؿ، أ

                                                                                 

(1) 200299

(2) Art L.122-12 code du travail « La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas 

l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 

L. 122-9. 

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, 

fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la 

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 

(3) Nacer-Eddine SADI, La privatisation des entreprises publiques en Algérie, objectif modalités et enjeux, 

2eme Edition OPU, Alger, 2006, p. 40. 

Voir aussi : Mohammed BELATTIF, Modalités et difficultés de mise en œuvre de la privatisation des 

entreprises économiques en Algérie, les cahiers du CREAD, N° 39, Alger 1997, p. 101. 

(4) Mohammed BELMIHOUB, Gouvernance et rôle économique et social de l’Etat entre exigence et 

résistance, Revue IDARA, N° 21, Volume 11, Alger, 2001, p. 7 et s. 

Voir aussi : Mohammed BOUKELLA, Les effets économiques de l’ajustement structurel, Revue IDARA , N° 

2, Vol. 8, Alger 1998, p. 23. 
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لذلؾ يعد تحويؿ المؤسسة مف بيف الحاالت التي تؤدي إلى تقميص عدد العماؿ 
وفي القانوف  ا التحوؿ إال إذا توفرت شروط خاصة.ألسباب إقتصادية، لكف ال يصح ىذ

 الجزائري تعتبر عممية الخوصصة أبرز حالة لتغيير الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة،
حيث سجؿ تناقض بيف نصوص قانوف العمؿ اليادفة إلى إستقرار عبلقات العمؿ مف جية، 

قتصادية المخوصصة مف جية وقوانيف الخوصصة اليادفة إلى تحقيؽ فعالية المؤسسة اإل
 أخرى.

في جمب  مف خبلؿ المصالح المتجاذبة بيف النمو اإلقتصادي الذي تسعى إليو الدولة
بصفة عامة والمؤسسة اإلقتصادية بصفة خاصة مف 1اإلستثمارات في إطار العقود الدولية 

اـ جية، وبيف مصمحة الطرؼ الضعيؼ في العبلقة وىو العامؿ مف جية أخرى، نجد النظ
العاـ اإلقتصادي الذي يسعى بقواعده مف خبلؿ إرساء إقتصاد توجييي ينيض بالمؤسسات 

)إلمطمب المقبمة عمى إعادة ىيكمتيا أو خوصصتيا و  المتعثرة التي ليا صعوبات مالية
وارساء إقتصاد حمائي يفرض قيود عمى الييئة المستخدمة حالة لجوئيا إلى التسريح  إألوؿ(،

أو عند لجوئيا لمتسريح التأديبي وكاف خرقا  إلثاني( )إلمطمبقتصادية الجماعي ألسباب إ
القضاء  ويكيفو  الجديو لعدـ إثبات السبب ألئلجراءات المنصوص عمييا في قانوف العمؿ 

  إلثالث(. )إلمطمببالتسريح التعسفي 

                                                                                 

(1) 
1999286

2006235 
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 طلب األول امل

 الكانوني للهيئة املشتخدمةهشاط الإنتهاء 

كما إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة تنظيـ حالة  أغفؿ المشرع الجزائري عف
دد أسبابيا ولـ يضع نظاما خاص لتكفؿ بالعماؿ المعنييف بيذا النوع مف اإلنياء، حلـ ي

واألمر الذي دفع بعض الكتاب إلى التصريح بإخضاعيـ لذات النظاـ المخصص لمعماؿ 
التقاعد و  ررة ليـ كالتأميف عف البطالةلذات اإلمتيارات المقو  المسرحيف ألسباب إقتصادية

غير أف قرار المحكمة العميا  (1) 09-94المسبؽ الذيف حددىما المرسـو التشريعي رقـ 
بعض و  تحديد حالتياو  النظرة فتدخؿ بتعريفيا غير مف ىذه (2) 03/12/2009المؤرخ في 

تبط بأسباب إقتصادية عمى أف إنتياء النشاط القانوني قد ير  )إلفرع إألوؿ(أحكاميا الخاصة 
مف  66مف المادة  7صصة المؤسسات عمى أف ىذه الحالة ال تدرج ضمف الفقرة و تفرض خ

ىو ما أكده ذات و  وال تشمميا مقتضيات قرار المحكمة العميا أعبله 11-90القانوف رقـ 
 )إلفرع إلثاني(.تصفية الشركات أو حميا و  القرار كما ىو الحاؿ أيضا في حالة اإلفبلس

 فرع ألاول ال

 هتهاء اليضاط اللاهىوي كحالت خاصت إلهتهاء عةقكت العملإ

في فقرتيا  11-90مف القانوف رقـ  66المادة ضمف إستحدث المشرع الجزائري 
، غير أنو أغفؿ عف تحديد المقصود حالة إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة السابعة

حاوالت لتعريؼ ذلؾ بإستثناء ما جاء في قرار بيذه الحالة أو التعريؼ بيا، كما لـ تكف م

                                                                                 

(1) 

2007200874 

(2) 53417603122009
2011169 
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الذي عرؼ مف ىذه الحالة مف حاالت إنياء عبلقة العمؿ كما  534176المحكمة العميا رقـ 
حدد أسبابيا ومف ثـ الحاالت المبررة لمثؿ ىذا اإلنياء، كذلؾ أكد عمى إستبعاد إنتياء 

ذلؾ إلختبلؼ و  الحالة، النشاط القانوني لمييئة مستخدمة ألسباب إقتصادية مف ىذه
في تحديد المقصود إجراءتيما وأثارىما السيما مسألة إمتدادىا مف عدمو وعميو سيتـ التركيز 

تو التي ر مبراو  ثـ حالتو أو أسبابو )أوال(يذه الحالة عمى التعريؼ الذي جاء بو ىذا القرار ب
، مع اإلسترشاد بالقواعد تبعد اإلنياء الناتج عنو عف التسريح التعسفيو  تضفى عميو الشرعية،

العامة الواردة في القانوف المدني الجزائري السيما األحكاـ المتعمقة بإستحالة تنفيذ اإللتزامات 
 )ثانيا(بإعتبار أف إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة تستتبع ىذا النوع مف اإلستحالة 

ؿ ىذا النوع مف اإلنياء القانوني أخيرا سيتـ الوقوؼ عند الحماية المقررة لمعماؿ في مثو 
 )ثالثا(.

 تعريؼ إنتياء إلنشاط إلقانوني لمييئة إلمستخدمة عمى ضوء إإلجتياد إلقضائي -أوال
عف تحديد و  مف تعريؼ ىذه الحالةالمشرع الجزائري أغفؿ كما سبؽ اإلشارة إليو 

ت لتقديـ تعريؼ عناصر قياميا، فمـ يرد أي تفسير ألحكاميا كما لـ تكف محاوالو  أسبابيا
السالؼ الذكر حيث  534176خاص ليا، بإستثناء ما جاء في قرار المحكمة العميا رقـ 

تجسد في توقؼ يفوفقا ليذا القرار فإنتياء النشاط القانوني  .حدد أسبابياو  عرؼ ىذه الحالة
( عبلقة cessationالمقصود بإنتياء )":  نيائي لممؤسسة عف ممارسة نشاطيا فجاء فييا

عمؿ بسبب اإلنتياء القانوني لنشاط الييئة المستخدمة ىو إثبات توقؼ المؤسسة نيائيا عف ال
أي بمعنى أف يكوف السبب النشاط بسبب قوة قاىرة أو حالة عرضية أو عمؿ الحاكـ، 

 غير متوقع ال يمكف التحكـ فيو".مفاجئا، و 

ا عف نشاطيا المحدد يعني أف إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة ىو توقفيىذا 
شطبيا مف السجؿ و  يتجسد ذلؾ قانونيا بإنقضاء شخصيتيا القانونيةو  في قانونيا األساسي،
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يكوف ذلؾ و  (1)ممؤسسة لنيائي الغمؽ الالتجاري. كما أكد أف ىذا القرار في حيثياتو عمى 
 . (2)بسبب القوة القاىرة أو الحالة العرضية أو عمؿ الحاكـ

إنقضاء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة يعني توقفيا النيائي عف ممارسة  يمكف القوؿ بيذا أف
نقضاء شخصيتيا القانونية مع إستحالة إستمرارية عقود عمميا، فيي  نشاطيا القانوني مع غمؽ أبوابيا وا 

نما زواليا  .(3)، وذلؾ ألسباب تبررىاحالة ال تؤدي فقط إلى تغيير الوضعية القانونية لممؤسسة وا 

 إألسباب أو إلحاالت إلمبررة إلنتياء إلنشاط إلقانوني لمييئة إلمستخدمة - انياث

بإعتبار أف قرار المحكمة العميا سالؼ الذكر تبعا لما جاء في الحاالت ىذه د يحديتـ ت
عتبرتيا المحكمة العميا في حيثيات قرارىا و  ىذه الحاالتالمشرع الجزائري لـ يحدد  حيث جاء ا 

أو حالة عرضية أو  قوة قاىرةبات توقؼ المؤسسة نيائيا عف النشاط، بسبب فيو " ... ىو إث
ال يدخؿ  غير متوقع ال يمكف التحكـ فيو،و  أي بمعني أف يكوف السبب مفاجئاعمؿ إلحاكـ 

 .(4)التوقؼ عف النشاط ألسباب إقتصادية في ىذه الحالة ..." 
بالقوة القاىرة، الحاالت المصري لـ يتناوؿ رغـ ربطو غمؽ المنشأة  غير أف المشرع

إكتفى في نص غير أف المشرع المصري مبرراتو، و  التي يتوجب فييا ىذا الغمؽ أو اإلنتياء
مف قانوف العمؿ المصري بالنص عمى إلزاـ صاحب العمؿ بالوفاء بجميع  09المادة 

 .(5) اإللتزامات الناشئة عف القانوف عند قياـ مثؿ ىذه الحالة

                                                                                 

(1) 534176171
(2) 19

206921032020
191521032020

(3) Rachid ZOUAIMIA, Les autorités Administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

HOUMA, Alger, 2005, p. 13.  

(4)534176171 

(5) 

2016313 
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التساؤؿ عما إذا كاف إنياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة ينتج عمى ىذا األساس كاف 
عف توقؼ المستخدـ عف نشاطو مع إتباعو لئلجراءات القانونية لذلؾ كالشركة المنحمة قضائيا 
بناءا عمى طمب أحد شركاء أو طمب المستخدـ بشطبو مف السجؿ التجاري أو إنقضاء الشركة أو 

 وحؿ المؤسسة. و التصفية أو كذلؾ بسبب وفاة المستخدـالمؤسسة لتعرضيا لئلفبلس أ

لغياب النص القانوني المحدد لحاالت إنتياء النشاط القانوني و  بناء عمى ما سبؽ
في المراسيـ  وأ 11-90قانوف رقـ سواء في لمييئة المستخدمة في التشريع الجزائري 

المذاف ذكرا ىذه  11-94رقـ التشريعي والمرسـو  10-94التشريعية كالمرسـو التشريعي رقـ 
أكدتو المحكمة العميا ما الحالة ضمف أحكاميما مؤكديف عمى تطبيؽ أحكاميما عمييا، وىو 

عموما كؿ و في قرارىا السالؼ الذكر بخصوص القوة القاىرة، الحالة العرضية وعمؿ الحاكـ 
 سبب مفاجئ ال يمكف توقعو والتحكـ فيو.

  : إلقوة إلقاىرة( 1
 القاىرة إحدى األسباب المبررة إلنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة  تعتبر القوة

 والمدرجة فيو، فيعتبر غمؽ المؤسسة بسبب قوة قاىرة مبررا مشروعا إلنتياء عبلقة العمؿ.

ويقصد بالقوة القاىرة حادث ال يد لمشخص فيو غير متوقع وغير ممكف دفعو يؤدي 
ائص القوة القاىرة عدـ إمكانية التوقع، عدـ القدرة عف فمف خص (1)إلى إستحالة التنفيذ 

عدـ إنساب الحادث إلى المديف، فالقوة القاىرة ىي كؿ أمر ال يستطيع اإلنساف و  المقاومة
، غرات العدو وفعؿ ، اإلعصارتوقعو كالظواىر الطبيعية، الفيضانات، الجفاؼ، الحرائؽ

 ال يعتبر مف القوة القاىرة.و  زاـ مستحيبلالسمطة وىذا يكوف مف شأنو أف يجعؿ تنفيذ اإللت
                                                                                 

(1)1073

1200330 
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 األمر الذي كاف مف الممكف دفعو ما لـ يقـ الدليؿ عمى أنو بذؿ كؿ العناية لدرئو عف نفسو،
 .(1) كذلؾ ال يعتبر مف القوة القاىرة السبب الذي ينتج عف خطأ سابؽ لممديفو 

لعمؿ الذي مف عميو فالقوة القاىرة يجب أف تكوف غير متوقعة السيما مف صاحب ا
المفروض أف يتحمؿ المخاطر اإلقتصادية أو التبعات، وأف تكوف فجائية ال يمكف التحكـ 

 .(2)فييا أو ردىا

 عموما البد لحادث القوة القاىرة أف يجعؿ تنفيذ اإللتزاـ مستحيبل إستحالة مطمقة 
دفع وقوعو أو ال يكوف في طاقة أو قدرة المديف و  ونيائية ال عرضية، بحيث ال يمكف توقعو،

ليس مف المتوقع زوالو في المستقبؿ القريب، فبل يكفي مجرد توافر صعوبة في تنفيذ و  يو،فتبل
ليذا فاإلفبلس كاألزمة اإلقتصادية ال يشكؿ و  اإللتزاـ أو كوف تنفيذه مرىقا أو مكمفا لممديف،

قود العمؿ وكذا قوة قاىرة، كما أف اإلفبلس ال يشكؿ قوة قاىرة يؤدي بالضرورة التي إنياء ع
 .(3)ذلؾ متى قرر الوكيؿ المتصرؼ القضائي اإلستمرار في نشاطيا و  نشاط المؤسسة

كذلؾ ىناؾ مف التشريعات مف يعتبر وفاة العامؿ مف أسباب القوة القاىرة حيث 
الصفة الشخصية لمعقد بالنسبة إليو تحوؿ دوف إنتقاؿ إلتزامو إلى ورثتو كما ىو الحاؿ 

بخبلؼ التشريع الجزائري الذي يعتبره حالة مستقمة مف حاالت  (4)المصري بالنسبة لمتشريع 
 مف قانوف عبلقات العمؿ. 66إنتياء عبلقة العمؿ ضمف أحكاـ المادة 

وتجدر اإلشارة إلى أف األزمة اإلقتصادية ال تشكؿ قوة قاىرة ذلؾ أف األزمة تؤدي 
لة التنفيذ المطمؽ، فيي مف عادة إلى زيادة أعباء المستخدـ دوف أف يؤدي إلى إستحا

قد يكوف إلرادة صاحب العمؿ دخؿ فييا ليذا ولو أدت األزمة و  الحوادث التي يمكف توقعيا
                                                                                 

(1)176 

(2)121

314
(3) 104 

 103المزجع (4)
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توقفيا عف نشاطيا إال أنو ال يمكف إدراجيا ضمف و  اإلقتصادية إلى الغمؽ النيائي لممؤسسة
لتوقؼ عف تدخؿ ضمف األنيا ، 11-90مف القانوف رقـ  66مف المادة  7أحكاـ الفقرة 

 .النشاط ألسباب إقتصادية

 ( عمؿ إلحاكـ : 2
عمؿ الحاكـ مف األسباب المبررة إلنتياء  534176إعتبر قرار المحكمة العميا رقـ 

بعمؿ األمير، ونظرية عمؿ عميو أيضا النشاط القانوني لمييئة المستخدمة وىو ما يعبر 
القضاء اإلداري الفرنسي و  ةداع القضاء اإلداري بصفة عامإباألمير كما ىو معروؼ مف 

بصفة خاصة كما ىو الحاؿ بالنسبة لنظرية الظروؼ الطارئة ونظرية الصعوبات المادية 
 غير المتوقعة.

مقضاء اإلداري الفرنسي في لوفقا و  يقصد بفعؿ الحاكـ أو فعؿ األمير بصفة عامة
مف شأنو  يكوفو  " كؿ إجراء تتخذه السمطات العامة 1957جواف  30حكميا الصادر في 

زيادة األعباء المالية لممتعاقد مع اإلدارة أو في اإللتزامات التي ينص عمييا العقد، مما يطمؽ 
وىذه اإلجراءات التي تصدر مف السمطة العامة قد  ،عمو بصفة عامة )المخاطر اإلدارية(

اعد تكوف مف الجية اإلدارية التي أبرمت العقد وقد تتخذ شكؿ قرار فردي خاص أو تكوف بقو 
فقد يكوف في صورة صدور إجراء خاص أو عاـ مف جانب جية اإلدارة . (1)تنظيمية عامة"

المتعاقدة لـ يكف متوقعا وقت التعاقد يترتب عميو إلحاقا ضرر خاص بالمتعاقد ال يشاركو فيو 
 سائر مف مسيـ ىذا اإلجراء.

                                                                                 

(1) 
2014105 
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مارسة نشاط ومف أمثمة عمؿ األمير أو الحاكـ سحب الرخصة اإلدارية الممنوحة لمم
  .(1)معيف أو سحب رخصة العمؿ مف مستخدـ أجنبي أيضا 

الحالة بؿ تخضع  يدخؿ التوقؼ عف النشاط ألسباب إقتصادية في ىذه بينما ال
 ألحكاـ المرسـو التشريعي رقـ و  11-90مف القانوف رقـ  71و 70، 69لمواد ألحكاـ ا

اءت ليذه النصوص الرامية سالؼ الذكر، وعدـ إحتراـ ىذه اإلجراءات التي ج 94-09
التسريحات الواقعة تعسفية.  لوضع حماية خاصة ليؤالء العماؿ ومخالفتيا تجعؿ التسريح أو

سالؼ الذكر عمى أف تسريح العامؿ في غياب  534176كذلؾ أكد قرار المحكمة العميا رقـ 
األخير إذف ثبوت إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة تسريح تعسفي، فيذا التكييؼ 

 .(2)ينطبؽ عمى إنتياء نشاط المستخدـ إذا لـ يكف ألسباب قاىرة أو عمؿ الحاكـ 

بيذا تكوف حالة إنتياء النشاط القانوني ألسباب القوة القاىرة أو عمؿ لحاكـ حالة 
 قانونية إلنتياء عقود العمؿ دوف أف تكيؼ عمى أنيا تعسفية بؿ ىي مبررة إلستحالة تنفيذىا

 لتزامات الناشئة عنيا.تنفيذ اإلو 

 إلمستخدمة لمييئة إلقانوني إلنشاط إنتياء حالة في إلحماية إلقانونية إلخاصة لمعماؿ -لثاثا

تطبيقا لمقواعد العامة في القانوف المدني فإف انتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة 
القانوف دوف ترتيب أي  لقوة قاىرة أو عمؿ الحاكـ يستتبع انياء عقود العمؿ وانفساخيا بقوة

مف القانوف  121فتنص المادة  مسؤولية عمى المديف أي المستخدـ، وذلؾ الستحالة التنفيذ،
العقود الممزمة لمجانبيف، إذا انقضى التزاـ بسبب استحالة  المدني الجزائري عمى أنو "في

 لو وينفسخ العقد بحكـ القانوف" .التنفيذ انقضت معو االلتزامات المقابمة 
                                                                                 

(1) 

315 

 .171، سالؼ الذكر ص 534176رار المحكمة العميا، ممؼ رقـ راجع حيثيات ق (2)



 

 126  

 

تزاـ إذا أثبت المديف أف الوفاء بو أصبح مستحيبل عميو لسبب أجنبي لعميو ينقضي اال
مف القانوف المدني الجزائري. وبيذا تنقضي عقود  176ال يد لو فيو، وىو ما أكدتو المادة 

انتياء النشاط القانونية لمييئة المستخدمة  ةقياـ حالالسبب األجنبي لالعمؿ باثبات المستخدـ 
 القاىرة أو عمؿ الحاكـ. كالقوة

إف كاف األثر المباشر لقياـ حالة إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة ىو إنتياء 
لعؿ و  عقود العمؿ، غير أف ذلؾ ال يعفي المستخدـ مف بعض اإلجراءات القانونية لذلؾ

في  6قرة ف 73أىميا إخطار العامؿ المعني أو إحتراـ ميمة اإلخطار إذ جاء في نص المادة 
ال يحرر إلتوقؼ عف إلنشاط إلييئة إلمستخدمة مف إلتزإميا بإحترإـ " الفقرة األخيرة عمى أنو

ىذا  ،"إلتي يتـ تحديدىا بموجب إإلتفاقات وّ/أو إإلتفاقيات إلجماعية ،ميمة إإلخطار
 اإلجتماعي، فبل يجوز اإلتفاؽ عمى تخفيضوالعاـ التحديد الذي يعتبر بمثابة أساس لمنظاـ 
 .(1)بينما يجوز اإلتفاؽ عمى رفعو لمدة أطوؿ 

 إف كاف ىذا النوع مف اإلنياء ال يسمح لمعامؿ اإلستفادة مف الحماية القانونية 
إال أف المشرع الجزائري أكد مف سالؼ الذكر،  09-94وفقا ألحكاـ المرسـو التشريعي رقـ 

 اد آثار ىذه الحالة إمتدسالفي الذكر عمى  11-94 ورقـ 10-94خبلؿ المرسوميف رقـ 
ستفادة العماؿ الذيف يفقدوف عمميـ في إطار حالة إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة و  ا 

 .مف التأميف عف البطالة والتقاعد المسبؽ

 

 

 

                                                                                 

(1) 
201159 
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 الثاويالفرع 

 للهيئت اإلاسخخدمت هتهاء اليضاط اللاهىوي إ

 ألسباب خارجت عً اللىة اللاهرة 

حاالت إنتياء النشاط القانوني لمييئة  534176يا رقـ حدد قرار المحكمة العم
 مف القانوف رقـ  66مف المادة  7التي تدرج ضمف الحالة الخاصة بالفقرة و  المستخدمة

والتي تشمؿ أسباب القوة القاىرة أو عمؿ الحاكـ والتي لـ تشكؿ حاالت مستقمة ، 90-11
ي لمييئة المستخدمة قد تستند ألسباب غير أف إنتياء النشاط القانون ،إلنتياء عبلقة العمؿ

مغايرة ترتبط بصفة خاصة بأزمات إقتصادية أو أسباب ذات صمة بالييئة المستخدمة منيا 
في الجزائر األزمة اإلقتصادية التي عرفتيا بعد اإلصبلحات  ياصصة التي فرضتو الخ

 .(1)المبيراليالنظاـ التحوؿ مف النظاـ اإلشتراكي إلى و  اإلقتصادية

ما يسمح بتحقيؽ بتنظيـ عبلقات العمؿ و  ضبطإلى ت المؤسسات الجزائرية لجأ
اإلستقرار الوظيفي لمعماؿ مف خبلؿ إعتماد صيغ لممكية وتسيير المؤسسات مف شأنيا 

ستمراريتيا كصيغة السيـ النوعيو  الحفاظ عمى عبلقات العمؿ ي تحتفظ بو الدولة عمى الذ ا 
 وصيغة إستعادة العماؿ لمؤسستيـ، (2)لرقابةالمؤسسة محؿ الخوصصة لممارسة حقوؽ ا

صصة مف يبقى محدودا، ذلؾ أنو و عمى أف نطاؽ المحافظة عمى عبلقات العمؿ بعد الخ
  .يتوقؼ عمى مواصمة نشاط المؤسسة المعنية

أما إذا إنقطع نشاطيا سواء بالتصفية وفؽ لئلجراءات القانونية أو بالغمؽ أي إنتياء 
كذلؾ قد تقوـ حالة إنتياء  )أوال(شرعيا إلنياء عقود العمؿ  اف ذلؾ سببالنشاط القانوني ليا كا

                                                                                 

(1) Abdelhakim ABDAOUI, Le secteur privé industriel en Algérie de l’indépendance a 1994, aspects 

juridiques d’une mutation politique, thèse de doctorat université René DESCARTES, Paris, 1994, p.204. 

(2) 

1201468
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النشاط القانوني لمييئة المستخدمة بإجراءات الحؿ والتصفية وكذا اإلفبلس عمى أنيا ىذه 
تطبيقا لقرار  11-90مف القانوف رقـ  66مف المادة  7األخيرة ال تدرج ضمف أحكاـ الفقرة 

 )ثانيا(.السالؼ الذكر  534176المحكمة العميا رقـ 

 مؤسسات لخوصصة إ -أوال 

لـ تحقؽ عممية إعادة ىيكمة المؤسسات االقتصادية العمومية التي تمت في المرحمة 
األىداؼ المنتظرة منيا، جاءت اإلصبلحات االقتصادية التي  1990إلى  1980ما بيف 

قتصادية الجديدة في وقد تمثمت اإلصبلحات اال .1989لسنة  يالدستور التعديؿ ثقت عف انب
بحت شركات ، حيث تغير شكميا القانوني وأص(1) إعطاء االستقبللية لممؤسسات العمومية

بيذا و  المسؤولية تعود ممكية كؿ أسيميا أو حصصيا لمدولة، ةمساىمة أو شركات محدود
تتمتع باالستقبللية المالية، و  أصبحت ىذه المؤسسات ذات شخصية معنوية ليا رأسماؿ

 .(2)إلى تحقيؽ الربح تيدؼ 

التي منحت لممؤسسات العمومية إال أنيا لـ تستطيع التسيير لكف رغـ استقبللية 
ذه الوضعية الصعبة قامت الدولة بإعادة أماـ ى .(3)الخروج مف وضعية العجز وسوء التسيير 

عمى أف ىذه الخوصصة  (4)وخوصصتيا الييكمة االقتصادية والصناعية لممؤسسات العمومية

                                                                                 

(1) 8801 

(2) 1988190 

(3) 

30%
25%

45

186193 

(4) Mehdi HAROUN, le Régime des investissements en Algérie, Litec, Paris, 2000. p. 43.  
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ذلؾ بمجوء الدولة قبؿ تحويؿ المؤسسة لصاحب و  مفت أثار سمبية عمى عبلقات العمؿخ
 .(1)العمؿ الجديد بتسريح العدد الزائد منيـ أو ما يعرؼ بعممية تطييرىا

 : الخوصصةإلتعريؼ ب (7
يعبر مصطمح الخوصصة عف عممية نقؿ ممكية القطاع العاـ إلى القطاع الخاص، 

تصادي والزيادة مف مداخيؿ الدولة بغرض إعادة التوازف تحقيؽ اإلنعاش اإلق دؼبي
  .(2)العدالة اإلجتماعية و  تحقيؽ أىداؼ التنميةو  اإلجتماعي

مف األمر  13وىو ما أكده المشرع الجزائري في تعريفو لمخوصصة بموجب المادة 
التي جاء فييا كؿ صفقة تتجسد في نقؿ الممكية إلى أشخاص طبيعييف أو  04-01رقـ 
  .(3)وييف خاضعيف لمقانوف الخاص مف غير المؤسسات العمومية معن

المؤسسات غير اإلستراتيجية التي ترغب الدولة في التنازؿ عنيا الخوصصة تمس 
 يمكف التمييز بيف طريقتيف لمخوصصة ىما:و  الخواص،
 

                                                                                 

(1) Nasreddine SAMAR, Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de travail le cas 

de l’art 74 Loi 90/11, R.C.D.S.P, faculté de droit université Mouloud Mammeri, N° 1, 2007, p. 8 et 9.  

(2)

180الحماية الوظيفية ...، 

200973

2006488
(3) 373720082001

4722082001 
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 :  إلطريقة إألولى (أ
لدولة في تنازؿ ا وىي الخوصصة التي ال تمس ممكية المؤسسة، بؿ تقتصر عمى

ذلؾ عف طريؽ تأجيرىا أو إبراـ عقد تسيير معو أو و  تسيير ىذه المؤسسة لمقطاع الخاص،
 طمب مساعدتو في التسيير.

 :  إلطريقة إلثانية( ب
ذلؾ مف خبلؿ التحويؿ الجزئي و  وىي الخوصصة التي تمس ممكية الدولة لممؤسسة،
ت منيا دخوؿ العماؿ كشركاء في أو الكمي ليذه الممكية لمقطاع الخاص بواسطة عدة تقنيا

رقـ تطبيقا لممادة األولى مف األمر  تصفيتياو  رأس ماؿ المؤسسة العمومية أو بيع أصوليا
راء المؤسسة محؿ الخوصصة شيعد و  ،(1)متعمؽ بخوصصة المؤسسات العموميةال 95-22

 .(2)مف طرؼ األجراء مف أبرز الضمانات المقررة لمصمحة العماؿ

السالؼ الذكر المؤسسات القابمة  22-95رقـ مف األمر  02حددت المادة 
 %54ولعؿ أكبر قطاع مستو عممية الخوصصة ىو قطاع الصناعة بنسبة  (3)لمخوصصة 

 ف المؤسسات م %30األشغاؿ العمومية بنسبة و  مف مجموع المؤسسات، يميو قطاع البناء
 .(4)ألؼ عامؿ 213حوالي  1998وقد بمغ عدد العماؿ المسرحيف مف عمميـ إلى غاية 

                                                                                 

(1) 07332608199548

03091995

277 
(3)95221996200

031996

8001998

952202

(4)  

20212002
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لى   مازالت ىناؾ مجموعة كبيرة مف المؤسسات العمومية لـ يفصؿ في أمرىا 2009وا 
نشطاء ْصِ  ىذا نتيجة عدـ وجود عروض مقبولةو  تنتظر مصيرىا إما الغمؽ أو الخوصصة،و 

 انًؤصضاخ يٍ لثم انرٕاص أٔ تضثة يؼاضػح انؼًال نؼًهٛح انرٕطظح.
 دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني شيئا فشيئاز و وخبلؿ ىذه المرحمة بدأ بر 

مف خبلؿ إنشاء مؤسسات جديدة و  ذلؾ مف خبلؿ شراء المؤسسات العمومية المخوصصة،و 
بعد إنشاء الوكالة الوطنية لبلستثمار ذلؾ و  ،(1) المتوسطةو  قطاع المؤسسات الصغيرةخاصة 

 ر كمنح األراضي بأسعار رمزيةالقياـ بإجراءات تحفيزية عمى االستثماو  1994الخاص سنة 
إعادة الديناميكية لمقطاع ، مف أجؿ غيرىاو  تقديـ القروض البنكيةو  التخفيؼ مف الضرائبو 

 الصناعي الذي كاف شبو معطؿ باعتباره مف أىـ القطاعات القادرة عمى خمؽ االستثمارات،
لمحيط توفير مناصب شغؿ جديدة، إضافة إلى مساىمتو الفعالة في إعادة تنشيط او 

 تحقيؽ التنمية.و  االقتصادي

 : تأثير إلخوصصة عمى عالقات إلعمؿ (2
بصفة تعتبر الخوصصة أحد أساليب معالجة تأثير األزمات اإلقتصادية عمى العمؿ 

عمى عبلقات العمؿ بصفة خاصة، فقد يسبؽ ىذه العممية تسريحات جماعية ألسباب و  عامة،
خيرة ألسباب إقتصادية دافعة لمخوصصة، ويخضع ، فتستند ىذه األ(2) رادية إإقتصادية ال

بذلؾ العماؿ لمحماية المقررة في النصوص القانونية الخاصة بفقداف مناصب العمؿ ألسباب 
كذا المرسوميف التشريعييف رقـ و  09-94بصفة خاصة المرسـو التشريعي رقـ و  ال إرادية

                                                                                 

(1) 
18%1997

26272005 

(2) 69 
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لما بعد إمتداد األثار تسري عمى ىذه الحالة أحكاـ إذ سالفي الذكر،  11-94و 94-10
 ومف بيف نتائج خوصصة المؤسسة :  إنتياء عبلقة العمؿ

 حماية مناصب إلعمؿ أثناء إجرإء إلخوصصة : أ( 
يمكف التأكيد بخصوص أثر الخوصصة عمى عبلقات العمؿ أف المبدأ األساسي  

مؤسسات القانوني المكرس لحماية عبلقات العمؿ وضماف إستمراريتيا بعد إنتقاؿ ممكية ال
العامة اإلقصادية التي يتجمى في تغيير الوضعية القانونية لصاحب العمؿ وتطبيؽ أحكاـ 

، وىو ما يترجـ الصيغة الحمائية األساسية في قانوف 11-90مف القانوف رقـ  74المادة 
عبلقة العمؿ رغـ المرونة التي أدخمت عميو نتيجة التحوؿ اإلقتصادي مف اإلقتصاد الموجو 

  مراعاة ليا.و  ذلؾ حماية لمصمحة المؤسسةو  ،(1)تصاد الحر إلى اإلق

 ب( تقميص عدد إلعماؿ : 
ليا تأثيرىا عمى عبلقات  (2)صصة و عموما يمكف التأكيد عمى أف مختمؼ أشكاؿ الخ

مثؿ ىذا اإلنياء يكيؼ و  العمؿ حيث تعرض العديد مف العماؿ المؤسسة لفقداف وظائفيـ،
ال يمكف في أي حاؿ مف األحواؿ أف يدرج ضمف حالة و  عمى أنو إنياء لسبب إقتصادي

اإلنتياء القانوني لنشاط الييئة المستخدمة، عمى أف إنتياء عبلقات العمؿ بعد تحويؿ ممكية 
قد يكوف ناتجا عف غمؽ المؤسسة فيدرج ضمف و  المؤسسة يمتـز بو صاحب العمؿ الجديد،

متى إجتمعت فيو شروطيا  11-90مف القانوف رقـ  66مف المادة  07أحكاـ الفقرة 
كإستنادة لقوة قاىرة أو عمؿ الحاكـ، كما يجب أف يكوف التوقؼ نيائيا ألف التوقؼ أو 
اإلنقطاع لمدة محددة يتبعيا إعادة إستئناؼ المؤسسة لنشاطيا، ال يمثؿ بأي حاؿ مف 

ط المؤسسة . كذلؾ قد يستند اإلنتياء القانوني لنشا(3)األحوؿ سببا شرعيا لفسخ عبلقة العمؿ 
                                                                                 

188الحماية الوظيفية ...،  (1)
(2) 269004 

187الحماية الوظيفية ...،  (3)
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 صصة ألسباب إقتصادية، ففي ىذه الحالة ال تنطبؽ أحكاـ الفقرة السابقة أعبله و بعد الخ
نما يكوف اإلنتياء ألسباب إقتصادية  تسريح ألسباب إقتصادية.أنو يكيؼ التسريح عمى و  وا 

فتسري عميو أحكاـ اإلنياء اإلقتصادي السيما مف حيث إمتداد األثار لما بعد إنتياء 
تبعا لذلؾ، فعادة ما تسبؽ عممية الخصخصة تخفيض في عدد العماؿ أو ما  لعمؿ.عقود ا

يسمى بتطيير المؤسسة، ففي ىذه الحالة يتـ ذلؾ في إطار إجراءات التقميص مف عدد 
الطرؽ المنصوص عمييا ضمف أحكاـ قانوف و  العماؿ ألسباب إقتصادية، أي بإتباع األساليب

بيذا النوع مف اإلنياء بما يسمح بإمتداد أثاره لما بعد عبلقات العمؿ والنصوص المرتبطة 
 عقد العمؿ كما سيبيف الحقا.

  : ج( غمؽ إلمؤسسة
ذلؾ بعد إجرائيا كما في حالة التنازؿ و  قد تنتيي كذلؾ الخوصصة إلى غمؽ المؤسسة

تسير المؤسسات فيذا األسموب ال يعتبر األمثؿ و  لمعماؿ بإعتبارىا صيغة مف صيغ ممكية
اذ المؤسسة بالنظر لوضعيـ اإلقتصادي الضعيؼ رغـ التسييبلت الممنوحة ليـ، مما قد إلنق

 يؤدي إلى توقفيا عف نشاطيا.

فالسيا و  حؿ إلمؤسسات -ثانيا   إ 

مصمحة المؤسسة التي إعتبرىا الفقو وحتى القضاء المقارف مبدأ قانونيا عاما تعد 
ي الذي يضفي الصبغة الحمائية لمطبقة يجب أال يتناقض مع التوجو العاـ لمقانوف اإلجتماع

العاممة، غير أف ثمة أزمات قد تحمؿ إلى ذلؾ وتؤدي إلى حؿ المؤسسة مما يؤثر سمبا عمى 
عقود العمؿ األمر الذي يستوجب إحاطت أصحابيا بحماية خاصة إستمرارية نشاطيا وعمى 

، والحؿ اإلتفاقي وفتمتد لما بعد عقد العمؿ، ويتخذ ىذا الحؿ عدة صور كالحؿ بقوة القان
 .أخيرا الحؿ اإلداريو  الحؿ القضائي

 



 

 134  

 

 : إلحؿ بقوة إلقانوف( 7
والتي تتحقؽ إما  (1)سالؼ الذكر 01-88مف القانوف رقـ  34جاءت بو المادة 

ما بإعادة ىيكمة  بإنخفاض رأس ماؿ المؤسسة كما تقضي بو أحكاـ القانوف التجاري، وا 
بالتالي ال مجاؿ لبقاء و  صية القانونية لممؤسسة األـ،المؤسسة التي يترتب عنيا زواؿ الشخ

 عقود العمؿ قائمة، إنما يتـ تسريح العماؿ طبقا لمقانوف المعموؿ بو.

 : إلحؿ إإلتػػفػػاقي( 3
يتـ إما بإدماج مؤسسة عمومية في أخرى، أو حؿ المؤسسة التي قامت بالدمج محؿ 

ت سواء مف جانب العماؿ إذ تبقى عبلقات اإللتزاماو  المؤسسة العمومية المدمجة في الحقوؽ
، أو مف 11-90مف القانوف رقـ  74العمؿ قائمة طبقا لما ىو منصوص عميو في المادة 

 التجاري قانوف المف  749طبقا لنص المادة  جانب المتعامميف اإلقتصادييف
 . (2) الجزائري

ركػتيف وقد يكوف الدمج إما بالمزج، أي أف يحؿ شخص معنوي جديد محػؿ الش
الػمدمجػتيف أو باإلدماج عف طريؽ الضـ عبر إبتبلع شركة ألخرى، كما قد يتفؽ الشركاء 

744حسب المادة 
يقسـ رأس ماؿ و  عمى اإلنفصاؿ، فتقسـ الشركة إلى شركتيف أو أكثر، (3)

  الشركة إلى عدة حصص لتكويف شركة جديدة.

                                                                                 

صانف انصكط ػهٗ أَّ : "ذرًصم انًًٓح انؼايح نًجهش انًطالثح فٙ اإلشطاف ػم ذضٛٛط انًؤصضح تئصى  01-88نمإٌَ ضلى يٍ ا 34َض انًازج  (1)

 انشطكاء ٔنٓصا انغطع ٔترفٕٚغ يٍ انجًؼٛح انؼايح، ٚرٕنٗ انضهكح انؼايح نفساضج ػًٍ انحٕز انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انمإٌَ األصاصٙ.

طالثح يٍ يضك انضجالخ ٔانحضاتاخ ٔانسفاذط انحضاتٛح انرٙ ذمٛس تٓا انشطكاخ انرجاضٚح لإََا، ٔٚراتغ ذطٕض ٔ فٙ ْصا اإلؽاض، ٚرأكس يجهش انً

 ػُاطط شيح انًؤصضح الصًٛا طُسٔلٓا ٔأضطسذٓا انًكَٕح يٍ انمٛى انًُمٕنح ٔانضائهح" 

(2) 749755926091975101

11121975

ٌ طكح انجسٚسج انُاذجح ػٍ اإلزياض فٙ انحانح انرٙ ذكٕشان ٔإٌ ضأصًال انشطكاخ انًضرٕػثح أٔ انًسيجح ٚؤٔل إنٗ انشطكح انًسيجح أ

 .ػهٛٓا ذاضٚد ذحمٛك انؼًهٛح انُٓائٛح

(3) 7447559
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 : إلحؿ إلقضائي( 0
سالؼ الذكر حيث يمكف  01-88القانوف رقـ مف  36نصت عمى ىذا اإلجراء المادة 

أف تتعرض المؤسسة العامة اإلقتصادية إستثناء إلى إجراء قضائي يضعيا في حالة 
اإلفبلس، إذا إنعدمت لدييا السيولة المالية بسبب إعسار، طبقا لقواعد القانوف الخاص، 

إذ تـ إلغاءه باألمر فتخضع إلجراءات التصفية القضائية. بينما لـ يبؽ ىذا التنظيـ طويبل 
25/09/1995المؤرخ في  25-95رقـ 

أجاز التنازؿ عف القيـ المالية لممؤسسة الذي  (1)
 . (2)العمومية اإلقتصادية والتصرؼ فييا وفؽ أحكاـ القانوف التجاري

التي تقرر مبدأ التشاور بيف المجمس الوطني  20تظير المرونة مف خبلؿ المادة 
كؿ ما يتعمؽ بتوظيؼ و  ت القابضة بشأف أىداؼ سياسة التسييرالشركاو  لمساىمات الدولة
القوانيف الخاصة  التنازؿ عنيا. لـ تتوقؼ عػػمػمػػية ضػػػػػػػػبطو  شراء األسيـو  رؤوس األمواؿ

بتسيير المؤسسات العمومية االقتصادية، بؿ تـ اخضاعيا بصفة كمية لمقانوف الخاص إثر 
04 -01صدور األمر رقـ 

 . (3)سالؼ الذكر 

 : إلحؿ إإلدإري( 7
 يمكف لمسمطة إذا كاف إجراء الحؿ القضائي يمس بالمصالح الوطنية اإلقتصادية

ر المرسـو و صدباإلجتماعية تفادي ىذه الوضعية، بوضع تدابير تقنية إقتصادية لتدعيميا، و 
294-94التنفيذي رقـ 

، حيث نص في المادة الثانية منو عمى حؿ المؤسسات غير (4)
                                                                                 

(1) 07372509199555

27091995

(2) 7249525

. حيث أخضع 25-95األمر رقـ و  22-95األمريف رقـ  ىالذي ألغ30104 (3)
مف ىذا  4التنازؿ عنيا ألحكاـ القانوف التجاري كما أكدت المادة و  كؿ ما يتعمؽ بإقتناء القيـو  المؤسسة ألحكاـ اإلفبلس

يشكؿ رأس ماليا ضمانا و  األحكاـ العامة،و  التصرؼ فييا طبقا لمقواعدو  األمر عمى أف ممتمكات المؤسسة قابمة لمتنازؿ
 .اعييفدائما لمدائنييف االجتم

(4) 0730725091994

6305101994 
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التجاري، و  ة ذات الصبغة الوطنية أو المحمية والمؤسسات ذات الطابع الصناعيالمستقم
يصدر قرار الحؿ عف السمطة و  مف طرؼ وزير المالية (1)وبتعييف المكمؼ بالتصفية 

الجانب االجتماعي لنفس يخضع الوصية، حتى يعد ىذا الحؿ حبل إداريا ال قضائيا، 
إعداد قوائـ العماؿ المعنييف بإنياء عبلقة عمميـ  االجراءات كما لو كاف الحؿ قضائيا فيتـ

تقاعد المسبؽ، ثـ التسريح اإلقتصادي و  بإحتراـ اإلجراءات السابقة لمتسريح مف تقاعد
 . (2)باإلحالة لصندوؽ التأميف عف البطالة

اإللتزامات التي و  مجانب المالي، يقـو المصفي مف خبللو بإلغاء الحقوؽبالنسبة لأما 
 دولة أو الجماعات المحمية أو الييئات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، تقع عمى ال

 .(3)السالؼ الذكر 294-94 طبقا لممرسـو التنفيذي رقـ

كحالة مف إنياء عبلقة إنتياء النشاط القانوني لمييئة المستخدمة تعدد طرؽ يتبيف أف 
، كما (الحاكـ أو أي سبب مفاجئ قوة قاىرة أو عمؿلؤلسباب القانونية ) تمتى إستندالعمؿ 

يمكف أف يدرج ضمف أحكاـ التسريح ألسباب إقتصادية وذلؾ متى كاف إنتياء النشاط 
لحماية المقررة ليذا النوع مف اإلنياء االقانوني لممؤسسة لسبب إقتصادي، فيسرى عميو أحكاـ 

العمؿ بما يسمح بتحقيؽ  عمى أف كمتا الحالتيف لئلنياء تفتح المجاؿ إلمتداد أثاره لما بعد عقد
وضماف الحماية اإّلقتصادية لمعامؿ وكذا بما يسمح بالمحافظة عمى المصمحة المؤسسة 

ي السوؽ، أي في إطار التوزاف بيف المصمحتيف، مصمحة العامؿ فالسيما قدرتيا التنافسية 
 ومصمحة المؤسسة. 

 

                                                                                 

(1) 

 

(2)0777

(3) 894294 
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الجانياملطلب   

 عدد العنال ألسباب إقتضاديةمو تكليط لا

األزمات االقتصادية والمالية والتطور التكنولوجي عمى إستقرار سوؽ العمؿ أيف أثرت 
أصبحت فييا المؤسسات معرضة إلى الظروؼ وحتميات تممييا عمييا األوضاع السائدة 
وتفرضيا عمييا مف أجؿ تجاوز ىذه الصعوبات واألزمات حتى تتمكف مف فرض وجودىا في 

عادة التنظيـ اليي كمي والوظيفي لممشاريع، أيف أصبح فييا فصؿ العامؿ أو عالـ المنافسة وا 
أوسع وأعـ مما كاف  امفيومالسبب اإلقتصادي ، ليتخذ (1)التقميدي وتسريحو يتجاوز مفيوم

العمؿ في  المتعمؽ بالشروط العامة لعبلقات الػسػػالؼ الذكر 31-75قػػػانػػوف رقـ العميو في 
سالؼ  (3) 12-78عماؿ بموجب القانوف رقـ ليشمؿ جماعة أو فئة ال (2)القطاع الخاص

 . )إلفرع إألوؿ( الذكر بتسمية تسريح لتخفيض عدد العماؿ المستخدميف

التسعينيات أجبر النظاـ الجزائري أثناء األزمة اإلقتصادية عمى تغيير سنوات في 
لمبحث عف ىذا بسف تعديبلت عمى تشريعات العمؿ و  سياستو واإلنفتاح عمى إقتصاد السوؽ

، مناصب العمؿ مف ضياعياو  ماية اليد العاممةكذا حو  ظ عمى المؤسسةامحفل وع مف التوازفن
، وتقنينو حيز التنفيذ التسريح الجماعي ألسباب إقتصاديةإدخاؿ ومف بيف أىـ ىذه التعديبلت 

دراج ىذه الحاالت ف االتفاقيات  يوتنظيمو وفؽ إجراءات معينة ومحددة في القوانيف والنظـ، وا 
)إلفرع تفاقات الجماعية لمعمؿ، بما يحقؽ مصالح الطرفيف واالستقرار لعبلقات العمؿ واال

 إلثاني(.

 

 
                                                                                 

(1) 363 .

(2) 3239407531

(0) 927812



 

 138  

 

 ألاول الفرع 

 مفهىم السبب الاكخصاديجحدًد 

 امحدد امفيومرغـ تعاقب قوانيف العمؿ في التسعينيات إال أف المشرع لـ يعط 
ف أو أكثر بسبب فصؿ عامميالذي يعني بو و  ،ألسباب إقتصادية لمتسريح الجماعي

أو بسبب إعادة تنظيـ ىيكمي في المؤسسة المستخدمة، إقتصادية ضغوطات أو صعوبات 
صاحب مكرس قانونا لذلؾ وفؽ جدوؿ زمني محدد ومتبلحؽ أو دفعة واحدة، وىو حؽ 

 مف قانوف عبلقات العمؿ عمى أنو :  69نص المادة طبقا لالعمؿ، 
 " ..ت ذلؾ أسباب إقتصاديةر بر  إذ"يجوز لممستخدـ تقميص عدد إلمستخدميف إ

، تستبعد (1) فالعبرة إذا مف ىذا التقميص أنو يكوف جماعيا وألسباب اقتصادية بحتة
كؿ تسريحات ػػمى شػػػتـ عػػاف يػػػو إف كػػػػيػػرى، فػػػاب األخػػػػػبػػبذلؾ انتياء عبلقة العمؿ لؤلس

مبنيا أساسا عمى صعوبات ، يجب أف يكوف (2) يتخذ قراره بعد تفاوض جماعيو  فردية
ال   .باطبلو  تعسفياأعتبر تسريحا إقتصادية، مالية وتقنية، وا 

رغـ أف المشرع الجزائري لـ يدرج أي نص في قوانيف اإلصبلحات الصادرة إبتداءا 
 69إال ما أورده في المادة  (3)د أسباب التسريح الجماعي يحدتو  ةعالجلم 1988مف سنة 

                                                                                 

(1) 

2007200816 

(2) 

9525251995 

(3) 
2003167168
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 اقتصادية دوف حصر دقيؽ ليذه األسباب ألسباب أف يكوف يجب أنو سالفة الذكر عمى 
إلى صاحب العمؿ مجأ يبعدىا، عمى أف ما و  70ىذا اإلجراء في المادة المجوء إلى تقييد و 

فصدر بيذا الشأف المرسـو  .جميع الوسائؿ التي مف شأنيا التقميؿ مف عدد التسريحات
لموقوؼ أماـ ىذا  .(1) ف عبلقات العمؿمف قانو  72الذي ألغى المادة  09-94التشريعي رقـ 

مفيوـ السبب اإلقتصادي  )أوال(اإلجراء يستدعي تحديد مفيـو السبب اإلقتصادي الواسع 
 .)ثالثا(تحديد المشرع الجزائري لمسبب اإلقتصادي  )ثانيا(الضيؽ 

  إلمفيـو إلوإسع لمسبب إإلقتصادي -أوال 

 ةمطػسبتوسيع  أماـ المطالبةو  لتجارية،نتيجة لمتطّورات التكنولوجية االقتصادية وا
حتى و  التي أصبحت تقاـو المفاوضات الجماعيةو  لصاحب العمؿ،التسيير و  اإلدارة
، برز مفيـو آخر لمسبب االقتصادي وّسع مف مجالو، فأصبح يجمع بيف الّظروؼ (2)القانوف

ال تمس و  العامؿ الّداخمية ليشمؿ كؿ التسريحات التي ال ترجع لخطأو  االقتصادية الخارجية
، فيضـ إلى كؿ ذلؾ الظروؼ اإلقتصادية التنظيمية التي تكوف داخؿ المؤسسة (3) بشخصو

ىذا ما حدث في الجزائر و  بإرادة صاحب العمؿ أو تنظيـ عاـ يشمؿ كؿ اإلقتصاد الوطني،
الظروؼ أو إثر المياديف. و  إثر إعادة ىيكمة المؤسسة اإلقتصادية عمى مختمؼ المستويات

 األزمات المالية التي تفرض عمى صاحب العمؿ لتقميص عدد العماؿ.و  قتصاديةاإل

                                                                                 

(1) 

 

 راجع في هذا الشأن :  30-07و لمزيد مه التفصيل في المستجداث التي جاء بها المزسىم رقم 

200253
(2) Emmanuel DOCKES, Le pouvoir patronal au dessus des lois, Dr. ouvrier, Paris 2005, p. 1 et s. 

(3)

45 
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يفيد أنو "إجراء يتخذه صاحب العمؿ الذي قدمو األستاذ أحمية سميماف  لتعريؼوىو ا
عندما يتعرض لصعوبات مالية أو تجارية أو تقنية تفرض عميو التخفيؼ أو التقميؿ مف عدد 

 .(1)المادي" و  وحيد إلعادة توازنو اإلقتصادي العماؿ الذيف يشتغموف لديو، كحؿ

بدأ يأخذ بو إبتداء مف و  تأثر المشرع الفرنسي بالمفيـو الواسع لمسبب اإلقتصادي،
كّؿ تسريح فردي أو ؼ التسريح أنو حيث عرّ  L.321.7في مادتو  03/01/1975قانوف 

رخصة مف جماعي مؤّسس عمى سبب اقتصادي ذو طبيعة طارئة أو تنظيمية يخضع إلى 
ِقبؿ الّسمطة اإلدارية المختّصة، وال ي ستثنى مف ذلؾ سوى حالة الّتسوية القضائية أو تصفية 

  .(3) عمى ىذا المبدأ في مختمؼ تشريعاتو اكدمؤ المشرع الجزائري ب خذأوىو ما . (2)األمواؿ

 ب إإلقتصادي بإلمفيـو إلضيؽ لمس - ثانيا

ية ػػّ نػػػػػػالفو  يةػػػصادي يتمّثؿ في الّصعوبات الماليرى أنصار ىذا المذىب أّف الّسبب االقت
، اّلتي ال يكوف (4) ّلتي تواجو المؤّسسة، كالخسائر المالية والظروؼ االقتصادية عاّمةً ا

                                                                                 

(1) 

1992366

(2) Art. L.321.7 de la loi du 03/01/1975 dispose « Quel que soit l’entreprise ou la profession sauf en cas de 

licenciement judiciaire ou de liquidation des bien, tous licenciement individuel ou collectif fondé sur un 

motif économique, conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative 

compétente ». cité in : COUTURIER (G), Droit du travail, 2
 ème

 édition, P.U.F, Paris, 1994, p. 238. 

Voir aussi : Michèle BONNECHERE, Licenciement économique, La procédure garantie fondamentale des 

droits des salariés, Dr. ouvrier, Paris 2004, p. 493. 
Francis LEFEBVRE, Le droit du travail, sécurité sociales, Francis lefebvre Paris 2006. p. 666. 

(3)

- 397531

50947812

686982062702198209

02031982

8303311091982

3714091982

 

(4)

199097
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، فإّنو يبعد كاّفة األعماؿ اإلرادية و  لصاحب العمؿ وال لمعامؿ يد فييا. حسب ىذا المفيـو
 الّزيادة في األرباح.و  سيف اإلنتاجاّلتي يقوـ بيا صاحب العمؿ مف أجؿ تح

أغمبية لكف أنكر حالة القوة القاىرة، كالمفيـو الضيؽ لمسبب اإلقتصادي إعتبر أنصار 
أكدوا عمى عدـ وجود قوة قاىرة مالية إقتصادية، ألنيا ال تستطيع تجميع و ىذه الفكرة الفقو 

القاىػرة كذريعة إلعادة ، باإلضافة إلى إستعماؿ أصحاب العمؿ القوة (1) مختمؼ خصائصيا
تأّثر القانوف  .(2)التيرب مف مسؤوليتيـو  التحمؿ مف عبلقات العمؿو  تنظيـ مؤسساتيـ

 .(3)الفرنسي بيذا المذىب، حيث قّمص مف سمطات صاحب العمؿ

مف الظروؼ االقتصادية اّلتي تمّر بيا الذي لـ يجعؿ الم شّرع الجزائري وىو الموقؼ 
ىرة، بالّرغـ مف أّف ىذه الّظروؼ خارجة عف إرادة العامؿ وصاحب المؤّسسة بمثابة قّوة قا

التحّرر واإلعفاء مف و  ، وبالّتالي ال يستطيع ىذا األخير، أف يدفع بعدـ مسؤوليتو(4)العمؿ

 . (5)صور القّوة القاىرة المحّدد قانوناو  التعويض لفائدة العامؿ، إاّل إذا أثبت تحّقؽ شروط

                                                                                 

 قنيف المدني الجزائري، سالؼ الذكر.تالمف  3فقرة  107المادة  (1)
(2)

198964

200039

(3)24051945

13071973

L.122.14.4

03011975

Voir : Jean PELISSIER, La cause économique du licenciement dans la loi votée le 19 décembre 2001, en 

dernière lecture par l’assemblée nationale, Dr. Ouvrier, Paris 2002, p. 147. 
Voir aussi : Michel HENRY, Les nouvelles règles du contrôle juridictionnel de la cause réelle et sérieuse, 

l’article L. 122-14-3 modifié par la loi du 02 Août 1989, Dr. ouvrier, Paris 1990, p. 157.  

(4) 

142010

738

(5)10730711471148
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 حسب إلمشرع إلجزإئري قتصاديتعريؼ إلسبب إإل -ثالثا 

 لسبب اإلقتصادي ولـ يشر إليو في المواد المتعمقة االمشرع الجزائري تعريفقدـ ـ يل
نما إىتـ بالنتيجة التي تتمثؿ في تقميص عدد العماؿو  بإنياء عبلقة العمؿ، تحديد  ا، ترك(1)ا 

لقوانيف في الجزائر ما يفسر ىذا الموقؼ ىو حداثة تطبيؽ ىذه او  ذلؾ لئلتفاقيات الجماعية.
رغـ وجودىا في معظـ قوانيف العمؿ السابقة لئلصبلحات، باإلضافة إلى عدـ وجود سوابؽ 

تخاذ موقؼ بشأنيا، عكس ما ىو عميو في القانوف و  التعميؽ عمييا،بقضائية تسمح لمفقو  ا 
 . (2)الفرنسي إذ ساىـ القضاء في ترسيخ الكثير مف المبادئ المتعمقة بالسبب اإلقتصادي

وسع القانوني أخذ المشرع بالمفيـو الواسع لمسبب اإلقتصادي حيف أماـ ىذا الفراغ 
اإلنياء اإلقتصادي عمى أف و  سمطة المستخدـ في المجوء إلى إعادة ضبط مستويات الشغؿ

يسمح بتحديد عنصريف مف  11-90مف القانوف رقـ  69التحميؿ الدقيؽ ألحكاـ المادة 
 (3)أف أكدىا المشرع الفرنسي في تعريفو ليذا السببو  لتي سبؽاو  عناصر السبب اإلقتصادي

 ىما:و 

انتفاء السبب الشخصي لمتسريح، فالتسريح اإلقتصادي يرتبط بمعيار موضوعي  -
 ظروفيا.و  متصؿ بالمؤسسة

ىوما عبر عنو المشرع الجزائري مف خبلؿ منع المجوء إلى و  إلغاء المنصب، -
 المعينة بالتقميص مما يعني وجوب إلغائيا.توظيفات الجديدة في مناصب العمؿ 
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 الثاويالفرع 

 ألسباب اكخصادًتالليىد الىاردة على الدسريح 

ظرا لما قد يمحقو إجراء التسريح الجماعي ألسباب اقتصادية مف عدـ استقرار في ن
رقـ قانوف مناصب العمؿ ووضعية العماؿ عمى السواء، أدى بالدولة إلى التدخؿ بمقتضى 

90-11
بعد ذلؾ صدرت منو،  70و 69 دتيفالماتنظيمو وفقا لمقتضيات بأحكاـ و  (1)

الحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف يفقدوف مجموعة مف النصوص القانونية مف أجؿ 
  .(2) رادية وألسباب اقتصاديةال إعمميـ بصفة 

ف شأنيا أف تحدد كيفيات تقميص عدد المستخدميف بعد إستنفاذ جميع الوسائؿ التي م
ثـ تدابير  )أوال(قيود السابقة لمتسريح التي تعد كقانونية  منع المجوء إليو، عمى أسس معايير

 )ثانيا(.الجانب اإلجتماعي لتنفيذ خاصة 

 إلسابقة لعممية إلتسريح  إلقيود -أوال 

البدء عدة عمميات يستوجب عمى صاحب العمؿ القياـ بيا قبؿ تتمثؿ ىذه القيود عمى 
 :ذالتنفيفي 

  تقميص عدد إلعماؿ : إلحد مف( 7
ضرورة إعداد ممؼ كامؿ حوؿ أسباب ودوافع ىذا عممية تقميص عدد العماؿ تقتضي 

التسريح وعرضو عمى الجيات المختصة لممصادقة عميو، ثـ التشاور والتفاوض مع الجيات 
اء قبؿ الممثمة لمعماؿ داخؿ المؤسسة وأخيرا ضرورة إعبلـ الجيات اإلدارية بيذا اإلجر 
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عرض األسباب باعتبار ىذا يتضمف إعداد الممؼ االجتماعي بالتالي و  ،الشروع في تطبيقو
التسريح يكوف مف قبؿ صاحب العمؿ لذا يجب عميو تقديـ تقريرا مفصبل ألسباب ىذا 

، ثـ يعرض تـ توفيرىا لمعماؿ المعنييفالتي الضمانات و  التسريح مع ذكر كافة اإلجراءات
مف المرسـو  10المادة  نصكما ورد في عمى لجنة المشاركة جتماعي البرنامج اإلىذا 

 .سالؼ الذكر 09-94التشريعي 

  :إلجانب إإلجتماعي لجنة إلمشاركة حوؿ  مف طرؼ إبدإء إلرأي( 3
دة ػػديػػأخذت القوانيف الجزائرية بأسموب التسيير المشترؾ، إذ استبدلت القوانيف الجلقد 

  11-90القانوف رقـ  مف 94/4المادة في نضمت حيث كة مجمس العماؿ بمجنة المشار 
 منيا:1تيا احددت صبلحيسالؼ الذكر حيث 

  ما يمي: تنظيـ العمؿ )مقاييسو(، طرؽ التحفيز، لإبداء رأييا قبؿ تنفيذ المستخدـ
 مراقبة العمؿ، توقيت العمؿ.

  ،تقميص مشاريع إعادة ىيكمة الشغؿ )تخفيض مدة العمؿ، إعادة توزيع العماؿ
 عددىـ(.

  يوما ابتداء مف تاريخ تقديـ المستخدـ لعرض األسباب عؿ  15إبداء رأييا خبلؿ
 المجنة.

في المؤسسة المعنية، فإف الرأي يعود إلى المشاركة أما في حالة عدـ وجود لجنة 
الممثميف النقابييف في المؤسسة، وفي حالة عدـ وجود ىذه التنظيمات النقابية، يعرض األمر 

 رقـ ى الممثميف المنتخبيف مباشرة مف قبؿ العماؿ وفؽ ما تنص عميو أحكاـ قانوف عم
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إلجراءات ممزمة اىذه تعد  .(1)سالؼ الذكر بكيفيات بممارسة الحؽ النقابي يتعمؽ  90-14
لصاحب العمؿ والعبرة ىنا باإلجراء في حد ذاتو بغض النظر عف النتيجة، ذلؾ أف قبوؿ أو 

 يمنع مف المجوء إلى ىذه العممية دور المجنة ، ال أو التنظيـ النقابي رفض المجنة المشاركة
مف المرسوـ  12، فيكفي الحصوؿ عمى رأييا كما جاء في المادة (2)والممثميف إستشاري فقط

  سالؼ الذكر. 09-94التشريعي رقـ 

بيف صاحب  Le volet social إلتفاوض وإلتشاور حوؿ إلممؼ إالجتماعي( 0
 : ظيمات إلنقابية إلتمثيمية إلتنإلعمؿ و 

إف عرض ممؼ التسريح عمى الييئة الممثمة لمعماؿ ىو تمكينيـ مف إعطاء رأييـ في 
عبلميـ باإلجراء والتفاوض معيـ حوؿ كافة اإلجراءات التي تسمح بتفادي أي  الموضوع وا 

 .(3) نزاع قد تفرزه ىذه العممية
 : عمى أنو  10في المادة  09-94رقـ وفي ىذا الجانب نص المرسـو التشريعي 

                                                                                 

عمى أنو : "يعيف الييكمي النقابي المذكورة  30-91أخر تعديؿ ليا بالقانوف  14-90مف قانوف رقـ  41تنص المادة  (1)
النسب و  أعبله، مف بينو المندوب أو المندوبيف النقابييف المكمفيف بتمثيمو لدى المستخدـ ، في الحدود 40في المادة 
 التالية : 

  أجير : مندوب واحد.عامؿ  50إلى  20مف 
  عامؿ أجير : مندوباف. 150إلى  51مف 
  مندوبيف. 3عامؿ أجير :  400إلى  151مف 
  مندوبيف. 5عامؿ أجير :  1000إلى  401مف 
  مندوبيف. 7عامؿ أجير :  4000إلى  1001مف 
  مندوبيف. 9عامؿ أجير :  16000إلى  4001مف 
  مندوبا." 13أجير :/  الؼ عامؿ 16000أكثر مف 

(2)66 

(3) 099773310032016

2016210

171201859
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"يعرض إلمستخدـ أو ممثمو محتوى يشمؿ مجموع إلتدإبير إلمقررة في إلجانب 
مجرد إلمصادقة عمييا عمى لجنة إلمساىمة وإلمنظمات إلنقابية إلتمثيمية بإالجتماعي 

فؽ ير  خصيصا ليذإ إلغرض.تعقد لعماؿ إلمؤسسة في إطار إجتماعات منفصمة 
 ضمف محتوى إلجانب إالجتماعي".إالستدعاء بوثيقة تت

منو فقد نصت عمى أف االجتماعات تيدؼ إلى تييئة الظروؼ  11أما المادة 
 ، بحيث تسمح:(1) المبلئمة لمتشاور حوؿ مضموف الجانب االجتماعي وشروط تنفيذه

تشكؿ ىذه االجتماعات والمشاورات اإلطار الذي يتـ فيو التفاوض في شكؿ لجاف 
عضاء بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ خاص بالمسائؿ العممية واإلجرائية مشتركة متساوية األ

، عمى أف تتوج ىذه المفاوضات وفؽ أحكاـ (2)والمالية والمينية المترتبة عمى إجراء التسريح
مف المرسـو السابؽ بتحرير محضر يوقعو الطرفاف، تثبت فيو نقاط االتفاؽ وعند  13المادة 

تطرقت إلى  14أما المادة  .(3)تحفظ أو محؿ خبلؼ االقتضاء المسائؿ التي تظؿ محؿ
المصالحة كما ىو محدد في القانوف التي يتـ حميا عف طريؽ إجراء ؼ الخبلمحؿ المسائؿ 

 الخاص بتسوية النزاعات الجماعية لمعمؿ. 02-90رقـ 

                                                                                 

(1) 11940910







"

(2) 
2010264

رإجع أيضا : 
19908

1990

79

(3) Mahammed Nasr-Eddine KORICHE, « Le nouveau régime juridique de la compression des effectifs », 

RAT , N° Spécial 23, Alger, 1998, P59. 
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بعد إيداعو مف قبؿ يكوف نافذا أما إذا تـ االتفاؽ عمى جميع البنود فإف االتفاؽ 
عمؿ لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقميميا، ليشرع في تنفيذه وفؽ جدوؿ صاحب ال

جراءات متفؽ عمييا ووفؽ األحكاـ المنظمة لعمميات التسريح الجماعي المشار إلييا  زمني وا 
 سابقا.

ددت جميع ػػا سػػػيػة المستخدمة أنػػػئػيػت اليػبػثػبعد أف تيتـ التسريح وتنفيذ عممية 
 .(1)االجتماعي  اشتراكات الضماف

 إلتدإبير إألولية إلتي يتضمنيا إلممؼ إالجتماعي تنفيذ  - ثانيا

إلى دراسة وبحث كؿ  Le volet socialبػ ييدؼ الممؼ االجتماعي أو ما يعرؼ
لى  السبؿ التي مف شأنيا الحفاظ عمى مناصب الشغؿ ألكبر قد ممكف مف العماؿ مف جية وا 

عدد العماؿ الذيف سيشمميـ التسريح مف جية ثانية  وضع معايير موضوعية ومنصفة لتحديد
فقا و  وىذا يتطمب األمر ضرورة التعاوف بيف كؿ مف صاحب العمؿ والييئات الممثمة لمعماؿ

يجب عمى إلمستخدـ قبؿ إلقياـ بتقميص  "عمى أنو 11-90مف قانوف  70المادة  تنصما 
ا إلتقميؿ مف عدد عدد إلمستخدميف أف يمجأ إلى جميع إلوسائؿ إلتي مف شأني

 إلتسريحات..."

إال أف ىذا القانوف لـ يتضمف الوسائؿ والتدابير الكافية لتفادي تسريح األعداد الكبيرة 
والتي تشكؿ  1994مف العماؿ، األمر الذي أدي بالدولة إلى إصدار القوانيف الجديدة لسنة 

 لبطالة.اقمص نسبة نظاـ متكامؿ لمحفاظ عمى مناصب العمؿ، أو عمى األقؿ ت

و عميو يمر تنفيذ عممية تقميص عدد العماؿ عف طريؽ التسريح عبر مرحمتيف 
 .(2)متعاقبيتف
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  : إلمرحمة إألولى( 7
عدة إجراءات يمكف تتضمف ، 09-94رقـ مف المرسـو  7نصت عمييا المادة 

 :(1) العمؿ أف يتخذىا كميا أو واحدة منيا أو بعضيا بلصاح

  :إلمرحمة إلثانية  (3
بعض التدابير التي يمكف المجوء إلييا تكممة عمى عمى إجراءات ىذه المرحمة نصت 
، وبعض التدابير (2)مف المرسـو سالؼ الذكر  08 ةالمادوفقا لنص  لمتدابير السابقة

 09وعمبل بالمادتيف  واإلجراءات الضرورية لتحديد الفئات واألعداد العمالية المعنية بالتسريح
 .(3)لؼ الذكر ساف ىذا المرسـو م 25و
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الحصوؿ منو فقد نصت عمى المساعدات التي يمكف لصاحب العمؿ  26ما المادة أ
 :(1) تخفيض أو إعفاء جبائي أو شبو جبائيفي ال وتتمثؿعمييا 

اإلجراءات التنفيذية عمى ، (2) لؼ الذكرساالمرسـو المف  27المادة كما تضمنت 
سريح ألسباب إقتصادية مفادىا ضرورة تبميغ عدد العماؿ، تسمح بتنفيذ قرار التمف لمتقميص 

كذا السمطة اإلدارية مع أداء و  (3)قرار التسريح أو إنياء عبلقات العمؿ إلى األطراؼ المعنية 
المرسـو التشريعي رقـ نفس مف  16المادة تبعا لما جاء في نص المستحقات القانونية ليـ 

تقميص عدد إلعماؿ إلتي يقوـ بيا  ينبغي أف يصحب تنفيذ تدإبيرالتي جاء فييا " 94-04
 إلمستخدـ إلزإميا ما يأتي:

 إعدإد مقرإرإت فردية تتضمف إنياء عالقة إلعمؿ. -
 أدناه. 22دفع تعويضات إلتسريح إلمنصوص عمييا في إلمادة  -
تبميغيا لمفتشية و  وضع قوإئـ إسمية لألجرإء إلمعنييف بالتقميص في تعدإد إلعماؿ -

 إلتقاعد إلمسبؽ."و  لصناديؽ إلتأميف عف إلبطالةو  مياإلعمؿ إلمختصة إقمي
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 الجالح املطلب 

 التشريح التعشفي 

بيف  تعاقديةتثير عبلقات العمؿ الفردية الكثير مف اإلشكاالت العممية المترتبة عف العبلقة ال
 رالمستخدـ والعامؿ بشأف تنفيذ عقد العمؿ، وىذه العبلقة قد تكوف في كثير مف األحياف محؿ توت

لكف حماية العامؿ باعتباره إنياء لعبلقة العمؿ مف طرؼ المستخدـ،  تيابيف الطرفيف، يكوف نتيج
الطرؼ الضعيؼ، ال تعني اإلجحاؼ في حؽ المستخدـ، ألف حسـ النزاع في عبلقات العمؿ 
الفردية يتعمؽ بمسألة التوفيؽ بيف مصالح العامؿ باعتباره الطرؼ الضعيؼ بما يوجب حمايتو، 

وىو ما لح المستخدـ والمؤسسة باعتبارىا جياز اقتصادي واجتماعي يتأثر بتوجيات المشرع. ومصا
، والبحث عف السبب الحقيقي والجدي الذي )إلفرع إألوؿ(يثير إشكالية اإلنياء التعسفي لعقد العمؿ 

 .)إلفرع إلثاني(يبرر تسريح العامؿ وعمى مف يقع عبء اإلثبات 

التي تعتبر مف النظاـ العاـ التي  ةمجموعة مف القواعد اآلمر  وبما أف قانوف العمؿ يتضمف
بالمرونة كذلؾ تقيد المستخدـ بالدرجة األولى، خاصة في مجاؿ إنياء عبلقة العمؿ، إال أنو يتصؼ 

العاـ االجتماعي، الذي يعمؿ القاضي عمى تحديد مقاييسو ويسير عمى  ـتحت غطاء النظا
 .)إلفرع إلثالث(لمطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ وىو العامؿ حماية تطبيقا لمقانوف و احترامو، 

 الفرع ألاول 

 حاالث الدسريح الخعسفي

يتمتع صاحب العمؿ بسمطة فصؿ العامؿ، وذلؾ بموجب عبلقة التبعية التي تربط بيف 
ماية لمصالح رب العمؿ مف جية وضمانا الستقرار وفعالية النظاـ في حالعمؿ،  صاحبالعامؿ و 
حفاظا عمى عدـ تعسؼ صاحب العمؿ في إستعماؿ سمطتو في و  مف جية أخرى. (1)المؤسسة
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غير أف ، تسريحو تأديبياو  التأديب قيد المشرع الجزائري األسباب التي تؤدي إلى فصؿ العامؿ
 .(1) 73 سمطة الييئة المستخدمة مقيدة في حدود األخطاء الجسيمة المنصوص عمييا في المادة

إذا  29-91مف قانوف  9المدرجة بالمادة  4-73المادة حسب يعتبر التسريح تعسفيا  
وقع خارج حالة مف حاالت إذا عبله أ 73حدث تسريح العامؿ خرقا ألحكاـ المادة 

أقرتو ، وىو ما (2)وردت عمى سبيؿ الحصربإعتبارىا  73المنصوص عمييا في المادة 
 .(3)04/06/1994بتاريخ  ةقرارىا الصادر إحدى المحكمة العميا في 

إلتزاـ  29-91مف قانوف رقـ  3المدرجة بالمادة  73المادة مف  1كما أضافت الفقرة 
يجب أف يراعي المستخدـ الظروؼ التي ارتكب فييا عمى المستخدـ التي تنص عمى أنو "

لذا يظير التسريح التعسفي في إحدى الحالتيف، حالة التسريح الذي يحدث في  ..."الخطأ
 . )ثانيا(ثـ حالة التسريح اي يقع خرقا لئلجراءات التاديبة  أوال()غيبلب النظاـ الداخمي 

 حالة تسريح إلعامؿ في غياب إلنظاـ إلدإخمي  -أوال 

أعبله  73عمى أف يعمف عف التسريح المنصوص عميو في المادة  2-73تنص المادة 
غير وارد ، فإف تسريح العامؿ لخطأ (4)ضمف احتراـ اإلجراءات المحددة في النظاـ الداخمي

 . (5)في ىذا النظبلـ الداخمي يعد تسريحا تسعفيا بإعتباره مصدر لتحديد األخطاء الجسيمة 
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 20/12/1994بتاريخ تيا صادرة قرارافي إحدى المحكمة العميا وىو ما توصمت إليو 
قرار المنتقد يتضح بأف المدعي في الطعف يعتبر التسريح الذي تعرض أف الجاء فيو حيث 

 73ا لعدـ وجود النظاـ الداخمي لدى الييئة المستخدمة، ومتى كانت أحكاـ المادة إليو تعسفي
السالؼ الذكر، تقضي باف عقوبة العزؿ يتـ تسميطيا في حالة  11-90مف قانوف رقـ 

ارتكاب العامؿ أخطاء مينية جسيمة حسب الشروط المحددة في النظاـ الداخمي، وأنو طبقا 
ف النظاـ الداخمي يحدد طبيعة األخطاء المينية ودرجة عقوبتيا مف نفس القانوف فإ 77لممادة 

جراءات تنفيذىا  .(1)وا 

مجمس قضاء أـ عف الصادر القرار المطعوف فيو قضت المحكمة العميا وعميو ن
مما يعد خرقا ألحكاـ ألنو تـ في غياب النظاـ الداخمي  20/06/1992البواقي بتاريخ 

  .77و 73المادتيف 

   قع خرقا لإلجرإءإت إلتأديبيةإو لتسريح إلحالة إ -ثانيا 

بل يجوز مخالفتيا وال تصحيح اإلغفاؿ أو فاإلجراءات التأديبية مف النظاـ العاـ تعد 
المحكمة العميا في قرارىا المؤرخ في  ىو ما ذىب إليوو  اتدارؾ الخطأ المشوب بي

 :حيث إستقرت عمى مبدأ  (2) 213831ممؼ رقـ  21/03/2001
المنصوص  الممزمة أف يتعمؽ تصحيح اإلجراءات القانونية و/أو اإلتفاقية"ال يمكف  

 09/07/1996المؤرخ في  21-96المعدلة والمتممة باألمر  4-73عمييا في المادة 
أو  اءباإلجراءات التأديبية ألف ىذه اإلجراءات مف النظاـ العاـ ال يمكف تدارؾ األخط
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نما ي قصد بيا اإلجراءات المتخذة في التشريع غير المخالفات التي قد تشوب سريانيا وا 
 التأديبي"

 ( حالة تسريح عامؿ لخطأ غير ثابت : 7

: "كؿ تسريح فردي يتـ  المعدؿ والمتمـ بأف 11-90رقـ مف قانوف  3-73تنص المادة 
 خرقا ألحكاـ ىذا القانوف يعتبر تعسفيا، وعمى المستخدـ أف يثبت العكس".

المؤرخ في  29-91قانوف رقـ الكما ىو محدد ب وفي الواقع أف تسريح العامؿ
المتعمؽ بعبلقات العمؿ في نص المادة  11-90المعدؿ والمتمـ لقانوف رقـ  21/12/1991
رغـ إستيفاء الييئة المستخدمة لجميع اإلجراءات المتعمقة بالتسريح غير أنو يكوف ىذا و  73

وىو المبدأ الذي  .(1) بت في حقوالتسريح تعسفيا نظرا لكوف الخطأ المنسوب لمعامؿ غير ثا
 13/02/2001ومنيا القرار الصادر بتاريخ  يا،أقرتو وأكدتو المحكمة العميا في عدة قرارات

"مف الثابت أف الخطأ المنسوب لما يكوف غير ثابت أو غير قائـ يجعؿ قرار التسريح تعسفيا 
 .(2)ولو احترمت اإلجراءات التأديبية"

 : إنتياء مدة عقد إلعمؿ محدد إلمدةحالة تسريح عامؿ قبؿ ( 3
يعد ىو اآلخر تسريح تعسفي، ومف ثـ فإف ىذا النوع مف عقود العامؿ يتقارب مع  

 العقود غير محدد المدة مف حيث تطبيؽ نظرية التعسؼ في التسريح مع إثباتو.
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 : حالة تسريح عامؿ عف خطأ ميني إلذي يعتبر جريمة في إلقانوف إلجزإئي  (0

أف الخطأ الميني  17/01/2001المحكمة العميا في قرار ليا صادر بتاريخ  عتبرتإ
ال يمكف اعتماده المؤدي إلى إنياء عبلقة العمؿ والذي يشكؿ جريمة في القانوف الجزائي 

كسبب لمتسريح ما لـ يثبت وقوعو بحكـ قضائي نيائي حائز قوة الشيء المقضي فيو قبؿ 
 .(1) التسريح مف العمؿ

 اويالفرع الث

 عبء إثباث السبب الجّدي للدسريح

مسألة اإلثبات في نزاعات العمؿ الفردية العديد مف االنتقادات ولـ يستقر الرأي أثارت 
فييا ال فقيا وال قضاء عمى اعتماد المبادئ العامة في اإلثبات، ألف األمر يتعمؽ بعقد لو 

الجتماعي واالقتصادي خصوصيات مف حيث موازيف القوى بيف طرفيو وارتباطو بالمجاؿ ا
فكاف  ، وىو ما يؤثر مباشرة عمى تشريع العمؿ،(2)المذاف ىما بطبيعتيما في تطور مستمريف

لذلؾ أثره في وضع قواعد خاصة باإلثبات في تسوية النزعات العمالية الفردية استجابة لخمؽ 
 29-91قـ مف قانوف ر  3-73توازف بيف طرفي عقد العمؿ، وىو ما كرسو المشرع في المادة 

 :المتعمؽ بعبلقات العمؿ تنص المادة عمى أنو  11-90المعدؿ والمتمـ لقانوف رقـ 
 إلعكس"  يثبت أف إلمستخدـ وعمى تعسفيا يعتبر إلقانوف ليذإ خرقا يتـ فردي تسريح كؿ"
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لجزائري على غرار العديد من التشريعات، من خالل هذه المادة نجد أن المشرع ا

تبنى نظرية تحميل المستخدم عبء إثبات سبب التسريح، ولم  ،)1(واالتفاقيات الدولية للعمل

مع  (أوال) )2(عبء اإلثبات على المدعي يلقالتي تيعتمد على القواعد العامة في اإلثبات 

في إثبات دور هاما الموضوع  لقاضيكما منح . )ثانيا(منح العامل إمكانية إثبات العكس 

   .(ثالثا) السبب الجدّي للتسريح وتقدير مدى تعسف المستخدم

  لتسريح لالمستخدم في إثبات السبب الجدّي إلتزام  –أوال 

بأن يبّين في رسالة اإلعالم  11- 90رقم من قانون  2- 73ألزم المشرع المستخدم في المادة 

من  73لتي ارتكبها العامل، والمنصوص عليها في المادة بإنهاء عالقة العمل الخطأ أو األخطاء ا

جدّيا لتسريح العامل  اأو أي خطأ تأديبي يراه المستخدم سبب ،)3( نفس القانون، على وجه الخصوص

من منصب عمله، فالعبرة هنا في جسامة الخطأ التأديبي، والعبرة في قرار التسريح هي جدّية السبب 

ره، ولذلك فإنه ومهما كان الخطأ الذي ارتكبه العامل فإنه على الذي اعتمده المستخدم إلصدا

اعتبرت و  .المستخدم أن يثبت خطورة الخطأ، ويقيم الدليل على تأثيره على السير العادي للمؤسسة

جاءت على  11- 90رقم من قانون  73المحكمة العليا أن األخطاء الجسيمة الواردة في نص المادة 

  .)4(قراراتها  ىحدإفي و ما أقرته هو  سبيل الحصر ال المثال

ال تنص صراحة على أن هذه  73المادة ألن المحكمة العليا لكن تم نقد قرار 

تعتبر أخطاء جسيمة على "... األخطاء هي على سبيل الحصر، وٕانما جاء النص على أنه 
                                                                                 

  المتعلقة بإنهاء عالقة العمل بمبادرة من المستخدم تحمله، 1982 جوان 22االتفاقية الدولية المؤرخة في  )1(
   .www.juristravail.comعبء إثبات وجود سبب جدّي للطرد، الموقع اإللكتروني

  .من التقنين المدني الجزائري 323المادة  )2(
  .155، ص 2013السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون عالقات العمل، دار هومه، الجزائر،  بيت،رسعيد طأنظر: 

  من التقنين المدني الجزائري. 350إلى  323أنظر المواد من  )3(
المحكمة العليا، مجلة ، 10/02/1998، المؤرخ في 155985رقم المحكمة العليا، الغرفة اإلجتماعية، ملف قرار  )4(

  .97 ص، 2000، الجزائر، بالمحكمة العلياالعدد األول، قسم الوثائق 
على أساس تثبت في قضية الحال: إن المؤسسة الطاعنة قامت بتسريح العامل  ولما"أّنه إذا جاء في حيثيات القرار 

ارتكابه طبقا لنظامها الداخلي خطأ من الدرجة الثالثة والمتمثل في عدم امتثاله لعملية التفتيش عند الخروج من العمل، 
حيث أن الخطأ المنسوب للمطعون ضّده حتى وإن نص عليه النظام الداخلي للمؤسسة فإنه ال يوجد ضمن األخطاء 

  ."على سبيل الحصر 73يها في المادة الجسيمة التي تؤدي إلى الطرد المنصوص عل

http://www.juristravail.com/
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وهذا يعني أن هذه الحاالت ليست على سبيل الحصر و هو ما أكدته  ... "وجه الخصوص 

  .)1( 15/12/2004لمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ ا

أنه جاء بمجموعة من األخطاء الجسيمة  73وما يؤخذ على المشرع في نص المادة 

  ، التي يمكن أن يرتكبها العامل وتكون سببا جدّيا يعتمده المستخدم في إنهاء عالقة العمل

 235له بالرغم أنها غير واردة في المادة  وهو أن يستند إلى إقرار العامل للخطأ أو عدم نفيه

من ق.إ.م.وٕا إال أن المحكمة العليا في إحدى قرارتها جواز إعتبار عدم نفي الواقعة المذكروة 

  .)2( سندا صحيحا ال يحتاج المستخدم إلى دليل أخر إلثبات الخطأ

أن إال  ،كما يمكن للمستخدم أن يستند إلى شهادة الشهود في إثبات خطأ العامل

طرحت إشكاال يتعلق بتجريح الشاهد  ماإلثبات بشهادة العمال الذين يعملون لدى المستخد

تنص على أن تجريح الشاهد يكون بسبب عدم األهلية أو  من ق.إ.م التي 69/2طبقا للمادة 

القرابة أو ألي سبب جدّي آخر، خاصة وأن ارتباطهم بعقد العمل لدى المستخدم ومركزهم 

حية االقتصادية ونظرا لمقتضيات التبعية للمستخدم تجعل شهادتهم محل الضعيف من النا

ما يجعل المستخدم في كثير من األحيان عاجزا عن إثبات خطأ العامل ألن  هو. و )3(شك

                                                                                 

فجاء في حيثياته "إن عبارة تعتبر على  15/12/2004مؤرخ في  283600قرار المحكمة العليا، الغرفة اإلجتماعية، ملف رقم  )1(
ال تعني حصر كل األخطاء بل تؤكد وجود أخطاء أخرى يمكن أن ينص  73الخصوص أخطاء جسيمة التي جاءت بها المادة 

  .189، ص  2011، قسم الوثائق للمحكمة العليا ، الجزائر 02النظام الداخلي للمؤسسة"، مجلة المحكمة العليا، عدد عليها 
بخصوص إهمال منصب عمل  فاٌر مبدأ مفاده  07/10/2010الصادر بتاريخ  620354و هو ما دعهم أيضا قرارها ملف رقم  

كان يعد إهمال المنصب العمل بسبب الغياب المتكرر خطأ جسيما مبررا للتسريح "يتعين الرجوع إلى النظام الداخلي لمعرفة ما إذا 
  . 189، ص  2011، قسم الوثائق للمحكمة العليا ، الجزائر 01بدون تعويض أو إشعار"، مجلة المحكمة العليا، عدد 

هاء لعقد العمل يستوجب و تشريع العمل الفرنسي كان أكثر وضوحا عندما لم يعدد األخطأ الجسيمة و أكد أن أي إن -
   :في هذا الشأنراجع أن يكون مدعما بسبب جدي و حقيقي يقع إثباته على المستخدم 

LOI n° 73-680 du 13 Juillet 1973 modifiant le code du travail en ce qui concerne la résiliation à durée 
indeterminée, Journal Officiel du 18 juuillet 1973. 
Voir aussi : Article L122-14-2 Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 1 JORF 20 janvier 1991et 
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard 
le 1er mars 2008 : « L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de 
licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1… » 

  ، سالف الذكر.155985رقم المحكمة العليا، ملف قرار  )2(
 235ولكن حيث أنه فضال على أن هذا الوجه ال يوجد ضمن أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة  «حيث جاء في حيثيات قرارها 

  »ق.إ.م فإن طلب الطاعنة كان بدون موضوع طالما أن الطاعن لم ينفي الواقعة المذكورة وعليه فإن هذا الوجه غير مجدي 
  .165مرجع سابق، ص  ،عبد الحفيظ بلخيضر )3(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CEF612CBD2E1B1EC064733D41107BC1F.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000000352424&idArticle=LEGIARTI000006657589&dateTexte=19910120&categorieLien=id#LEGIARTI000006657589
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CEF612CBD2E1B1EC064733D41107BC1F.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000000465978&idArticle=LEGIARTI000006660131&dateTexte=19910120&categorieLien=id#LEGIARTI000006660131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CEF612CBD2E1B1EC064733D41107BC1F.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000000465978&idArticle=LEGIARTI000006660131&dateTexte=19910120&categorieLien=id#LEGIARTI000006660131
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األفعاؿ والوقائع التي تقع داخؿ المؤسسة ال يطمع عمييا إال األشخاص الموجديف داخؿ ىذه 
 المؤسسة وىـ عادة العماؿ.

إثبات محددة، وىي الحالة التي يتـ فييا تسريح يتقيد بطرؽ المستخدـ نجد أف لكف و 
جب عمى المستخدـ اإلدالء بنسخة ، إذ يئيالجزا شريععمى خطأ يعاقب عميو الت االعامؿ بناء

 ،عمى األفعاؿ التي تشكؿ جريمة في القانوف العاـ ةضد العامؿ باإلدان الحكـ الصادر مف
ف كاف المشرع لـ ينص و  .حائزا لقوة الشيء المقضي فيو وفي نفس الوقت خطأ تأديبيا ا 

يمكف  أنو الحسمت موقفيا في ىذا الشأف عمى صراحة عمى ذلؾ فإف المحكمة العميا 
  .(1)االستناد إلى الحكـ باإلدانة إال إذا كاف نيائيا 

 دور إلعامؿ في إثبات تعسؼ إلمستخدـ في قرإر إلتسريح - ثانيا

تجعؿ قرينة التسريح التعسفي قائمة  29-91رقـ مف قانوف  3-73إذا كانت المادة 
معامؿ أف فمعكس، الالعامؿ في كؿ قرار يتخذه المستخدـ بإنياء عبلقة العمؿ إلى أف يثبت 

يثبت تعسؼ المستخدـ في قرار التسريح الذي جاء خرقا ألحكاـ قانوف العمؿ، وىذا ما يفيد 
عمى دور العامؿ في اإلثبات وذلؾ حتى ال يضعو في موقؼ سمبي مف  ىأف المشرع قد أبق

الدعوى، فطالما اقتضت مصمحة العامؿ إثبات عدـ جدّية سبب التسريح فإنو يكوف مف 
في الدعوى أف يقدـ وسائؿ إثباتو التي مف شأنيا أف تقنع القاضي بتعسؼ المستخدـ  المجدي

جوده وعدـ صحتو وعدـ و في قرار التسريح سواء مف حيث عدـ وجود السبب أصبل أو 
 .مبرر إنياء عبلقة العمؿة ، أي عدـ جديموضوعيتو

تعسؼ المستخدـ  إثبات مفإثبات تخمؼ أحد عناصر السبب الجدّي، حتى يتمكف فيجوز لو 
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ولكف حيث "في إنياء عبلقة العمؿ، وىو الرأي الذي دعمتو المحكمة العميا في قرارىا الذي جاء فيو 
أف الحكـ المطعوف فيو أسس قضاءه عمى ما جاء في النظاـ الداخمي مف وجوب تبميغ المؤسسة 

ع عميو عبء رئيسو المباشر يقخبر ساعة، فإف إدعاء الطاعف بأنو أ 48بكؿ غياب في ظرؼ 
إلى مستوى إقناع  ىغير كافية أو ضعيفة ال ترقإذا كاف ما قدمو العامؿ ففي ىذا القرار  "إثباتو

يمكف أف تكوف منطمقا لو لؤلمر باتخاذ إجراءات التحقيؽ التي يراىا ضرورية  والقاضي، إال أن
 .(1) الستكماؿ قناعتو والفصؿ في النزاع بشأف تعسؼ أو عدـ تعسؼ المستخدـ

سبب لمعامؿ يأف تمـز المستخدـ  29-91رقـ مف قانوف  2-73أف المادة إعتبار ب
تقديـ وسائؿ إثباتو التي مف شأنيا إقناع معامؿ بينما ل ،تسريحال راقر كانت وراء ي دوافع الت

 عمى أف يقع تقدير السبب بالنظر إلى الوقت الذي وقع فيو ،القاضي بعدـ صحة السبب
نما يجوز لو إثبات تعسؼ المستخدـ بكافة  امقيد ، وىو في ذلؾ ليسالتسريح بوسيمة معينة وا 

 .(2) فػوسائؿ اإلثبات بما في ذلؾ القرائ

عمى  سيمفغير أنو في بعض األحياف يكوف السبب موجودا ولكنو غير صحيح، 
نما أف ينفي أف يكوف ىذا السبب ىو اثبإالعامؿ  السبب الصحيح ت عدـ وجود السبب، وا 
بسبب مثاؿ ذلؾ أف يقـو المستخدـ بتسريح عامؿ بفندؽ و  ـ قرار التسريح.المستخدإلتخاذ 

 . (3)أخذه لبعض بقايا الطعاـ التي يتركيا النزالء يكوف سببا غير صحيح رغـ أنو موجود 

                                                                                 

(1) 16732018121998
2000105 

(2) 

 

(3) Cass soc. 28 oct 1981, Droit ouvrier, Paris, 1982 p. 195 

 

Voir : Guillaum Hubert CAMERLYNCK, Traité de droit du travail, contrat de travail, Dalloz, Paris 1986. p.19. 
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ففي ىذه المسألة  قد يكوف سبب التسريح موجودا وصحيحا ولكنو غير موضوعيكما 
كوف سبب التسريح حتى يو  ،عمى رأي معيف لفرنسياالجتياد القضائي خاصة الـ يستقر فييا 

يعتد بما قد يدور ، إذا لـ (1)موضوعيا يجب أف يترجـ إلى مظاىر خارجية يمكف التحقؽ منيا
وىنا يظير دور القاضي في تقدير موضوعية سبب التسريح مف أسباب، في ذىف المستخدـ 

امؿ ألنو مف المستحيؿ عمى ىذا بالبحث في الباعث الحقيقي وراء قرار المستخدـ بتسريح الع
األخير أف يثبت أمرا سمبيا موجودا في ذىف المستخدـ ولـ تتـ ترجمتو إلى أفعاؿ مادية 

المستخدـ فقداف ثقتو في العامؿ أو عدـ ارتياحو لو فإنو يستحيؿ عمى  ىممموسة، فإذا ادع
الشيير الذي ىا في قرار محكمة النقض الفرنسية ىو ما أكدتو و العامؿ أف يثبت عكس ذلؾ.

 .Mme FERTREY » (2) »يعرؼ بقرار 

 29-91رقـ بموجب قانوف  73تعديؿ المادة مف رغـ بالبالنسبة لممشرع الجزائري أما 
.122L-14-4والتي استميـ أحكاميا مف المادة 

مف قانوف العمؿ الفرنسي إال أف القضاء  (3)
ما ورد مف بفي ذلؾ  ةسيمة متقيدلؤلخطاء الج يعتمد عمى التعداد الحصر يالجزائري مازاؿ 

الجدّي  ػػػوقػػػػؼ الذي ال يسػػػػمح لمقاضػػػػي بتكيػػػيؼ السػػببم، وىو الػ73أخطاء في المادة 
  .(4)ص المادة ناألخطاء المذكورة في  ضمفلمتسريح إذا لـ يكف 

                                                                                 

(1) Gerard LYON CAEN et Jean PELISSIER, Droit du travail, 16
 ème

 édition, Dalloz, Paris 1992. P. 270. 

(2) Cass.Soc. 29 NOV 1990. D.O 1991 p190 « qu’un licenciement pour une cause inhérents a la La personne 

doit être fondée sur des éléments objectifs .que la perte de confiance allegué par l’employeur ne constitue par 

en soit sur un motif de licenciement ».  

(3) Art L.122-14-4 du code de travail français « Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la 

procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à 

l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui 

ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et 

sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages 

acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette 

indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, … » 

(4)7349011
2200121
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 قاضي إلموضوع في إثبات سبب إلتسريح سمطة -ثالثا 

الجزائري العمؿ بيف العامؿ والمستخدـ، ورغـ أف المشرع نظرا الختبلؿ التوازف في عقد 
جعؿ قرينة التعسؼ مفترضة في قرار التسريح إلى أف يثبت المستخدـ العكس، يفرض عمى 

 القاضي االجتماعي أف يمعب دورا ايجابيا في مسألة إثبات السبب الجدّي لتسريح العامؿ.

دور االيجابي لمقاضي الفي تأكيد  أكثر وضوحافي ىذه المسألة يعتبر المشرع الفرنسي 
جويمية  13ف مف قانو  L.122-14-3في إثبات السبب الجدّي لمتسريح، إذ نص في المادة 

"في حاالت النزاع عمى القاضي المكمؼ بتقدير صحة  : عمى أنوالمعدؿ والمتمـ  1973
أف يكوف اإلجراء المتبع والطابع الحقيقي والجدّي لؤلسباب التي يدعييا صاحب العمؿ، 

عمى العناصر التي يقدميا األطراؼ، وعند االقتضاء بعد اتخاذ تدابير التحقيؽ  ااقتناعو بناء
 .(1)« التي يراىا صالحة

 إلمساىمة إإليجابية لقاضي إلموضوع في تقدير وسائؿ إإلثبات :( 7
ينحصر دور القاضي في تطبيؽ القانوف، في حيف يتولى الخصوـ تقديـ أدلتيـ وأوجو 

أقوى، وقد  ةيحكـ لمف كانت حجو  يـ ويقـو القاضي بعممية موازنة بيف ىذه األدلةدفاع
تأسس ىذا المفيـو لمحياد التاـ لمقاضي انطبلقا مف أفكار المذىب الفردي الذي يعتبر أف 
الدعوى ممؾ الخصـو ال يجوز لمقاضي التدخؿ فييا بأي وجو، فإذا رأى أف الدليؿ ناقصا أو 

 .(2)طمب إكمالو أو توضيحومبيما فميس لو أف ي

غير أف ىذا االتجاه قد تجاوزتو معظـ التشريعات التي أصبحت تأخذ بالحياد 
معمؿ، لااليجابي لمقاضي في المنازعة القضائية، خاصة في مجاؿ نزاعات العمؿ الفردية 

                                                                                 

(1) S’il me fallait répondre à la question de savoir qui désormais, de l’employeur au de l’employé portera la 

charge de la preuve, je serais tenté de dire sans aucune ironie c’est la ironie c’est le juge’J.O.Debats : 

assemblée nationale 23 mai 1973. p 1445, cité par : HELENESINEY » les difficultés d’ordre probatoire nées 

de la loi du 13 juillet 1973 R.D.S. n° avr 1978. p. 23. 
(2)

30
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 ىو ما يتعارض معو  التاـ أفرز في الكثير مف األحياف ضياع الحقوؽ دألف األخذ بمبدأ الحيا
 الحقوؽ أصحابيا.الحفاظ عمى وظيفة القاضي التي ىي في جوىرىا 

وىو االتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري ضمف القواعد العامة في اإلثبات الواردة في 
سالفة الذكر  3-73قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، أو في قانوف العمؿ خاصة المادة 

 .(1)سيا مف المستخدـبسيطة يجوز إثبات عكالتي أسست قرينة 

وفي كؿ الحاالت فإنو يرجع لمقاضي تقدير عناصر اإلثبات المقدمة إليو مف طرؼ 
، كما أكدت عمى ذلؾ المحكمة العميا في قرار والخصـو ألف ذلؾ يدخؿ في صميـ صبلحيات

أف تقدير وسائؿ "، حيث اعتبرت سالؼ ذكره 2001-02-13المؤرخ في  212611رقـ 
 ."جوىرية تدخؿ ضمف صبلحيات قاضي الموضوع اإلثبات ىي مسألة

وانطبلقا مف ىذا فإف لمقاضي االجتماعي في منازعات العمؿ الفردية دور جوىري 
يجابي في إثبات السبب الجدّي لمتسريح، فإذا كاف عمى طرفي الخصومة تقديـ وسائؿ  وا 

التي قاـ عمييا ا فإف القاضي يتولى فحصيا بالبحث عف التكييؼ القانوني لؤلسباب مإثباتي
قرار التسريح، فإف ثبت لو أنيا كانت مشروعة وجدّية فإف القرار يكوف مبرر مف الناحية 

غة التعسفية لقرار بالقانونية، أما إذا أثبت لو انعداـ السبب الجدّي فإنو عميو أف يصرح بالص
قانونا أف  الثابت مفأنو »قد ذىبت المحكمة العميا في ىذا االتجاه عندما قررت و  التسريح

  .(2)"ائـ يجعؿ قرار التسريح تعسفيقالخطأ المنسوب إلى العامؿ لما يكوف غير ثابت أو غير 

                                                                                 

(1) 7339129

(2) 212611
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أنو رغـ السمطة الواسعة لقاضي الموضوع في تقدير وسائؿ اإلثبات إال أنو يبقي  غير
خاضعا لممبادئ األساسية في اإلثبات، فميس لو أف يحكـ انطبلقا مف عممو الشخصي وعميو 

ف كاف  ،ة بيف الخصـويىايحتـر مبدأ الوجأف  تقدير وسائؿ اإلثبات وتكييؼ السبب لو وا 
فبل يجوز لو البحث عف الوقائع المادية، بؿ يعتمد عمى تقدير  ،الجدّي إلنياء عبلقة العمؿ

كما  (1) اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائريلقانوف وفقا  وسائؿ اإلثبات التي يقدميا األطراؼ
 .(2)شأف بالنسبة لممشرع الفرنسيىو ال

 إلقاضي سبب إلتسريح :إثبات وسائؿ ( 3
صوص إثبات السبب الجدّي لمتسريح نظاـ تحقيقي الجزائري بخالمشرع تبنى إذا 

تدعيـ قناعتو لمفصؿ في النزاع، فإف ليخوؿ لقاضي الموضوع كؿ الوسائؿ القانونية الكفيمة 
بؿ منح سمطة اإلثبات  يتؼ بالقواعد العامة فالمشرع الفرنسي كاف أكثر وضوحا ولـ يك

 نص المادةما تضمنتو تقديرية لمقاضي في إتخاذ التدابير التي يراىا صالحة مف خبلؿ 
3-14-122L. (3). 

المشرع الجزائري بالقواعد العامة الواردة في قانوف اإلجراءات المدنية لـ يكتؼ 
عمى أف عي في نزاعات العمؿ الفردية مقاضي االجتمادور لو  سمطةبؿ منح ، (4)واإلدارية
بما يقدمو أطراؼ النزاع مف أدلة إثبات إذا كانت ىذه األدلة قاصرة عف توضيح يتقيد 

                                                                                 

(1) 2526080925022008
2123042008

2

201167 

(2) Marc RICHEVAUX, Les mesures d’instruction, Droit Ouvrier, Paris, 1987, p. 175. 
(3) Art. L.122-14-3 du code de travail français du 13 juillet 1973 « En cas de litiges le juge a qu’il appartient 

d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoquée par 

l’employeur.forme sa conviction au vu des élements fournis par les parties et au besois après toutes mesures 

d’instruction qu’il estime utiles.  

(4) 701930809 
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الجوانب لو توضيح و  إقامة الدليؿ عمى صحة الوقائع المدعى بيا،مو سمطة فالحقيقة، 
  .(1) الغامضة في تمؾ األدلة

أف يطالب و  القرائفو  ص النتائجمطمؽ الحرية في استخبلبأيضا لقاضي ا يتمتع
المستخدـ بكؿ الوثائؽ والمستندات والدفاتر التي يمسكيا لبلطبلع عمييا إذا كاف ذلؾ 

 .(2)ضروريا لمكشؼ عف واقعة معينة 

ف يطمب مف المستخدـ أاالنتقاؿ إلى المؤسسة وأماكف العمؿ لممعاينة و  ةسمطكما لو 
غير أف القاضي عند قيامو  (3)عمى كشؼ الحقيقة إفادتو بكؿ وثيقة يطمبيا يمكف أف تساعده

بإجراءات التحقيؽ قد يصطدـ ببعض المسائؿ الفنية التي تخرج عف مجاؿ اختصاصو 
 اجديّ  اإذا كاف ىناؾ سبب ما ؿ االختصاص لتقديرىخبرة أ إلى ويحتاج في توضيحيا

مؿ تتصؿ لمتسريح خاصة وأف ىناؾ عدة مياديف في عالـ الشغؿ وعبلقات الع اومشروع
 يا نظرا لتكوينو القانوني وطبيعتيابضاء اتصاال مباشرا ولكف ال يكوف لمقاضي عمـ كافي قبال

 .(4)مثؿ المحاسبة التقنية

و طالما كاف الفصؿ في النزاع يتطمب التحقيؽ في معطيات ال يمكف لمقاضي أف 
د تقارير حوؿ يكتشفيا بنفسو فإف المشرع خوؿ لو االلتجاء إلى الخبراء وتكميفيـ بإعدا

موضوع أو مسألة غامضة مف الناحية الفنية. وعمى القاضي إذا أمر بخبرة أف يحدد بدقة ما 
ىو مطموب إنجازه مف طرؼ الخبير، والمدة التي يجب عمى ىذا األخير إيداع تقرير خبرتو 

 لدى أمانة ضبط المحكمة.

                                                                                 

(1) 1501630809 
(2)700809 
(3)1461490809 
(4)1251420809. 
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 الجانيالباب 

 ثار املنتدة اآل حتديد

 لعنل بعد إنتهاء عالقة املا 
تميز تشريع العمؿ عف غيره مف التشريعات بطبيعة العبلقة التعاقدية التي تجمع بيف ي

طرفيو عبلقة يمتزج فييا البعد االقتصادي بالبعد االجتماعي مف جية، والبعد النفعي بالبعد 
اإلنساني مف جية أخرى. عبلقة تقـو عمى عدـ التكافؤ بيف طرفييا ويوضع مف خبلليا، 

يع والحاجة، طرؼ في موقع التابع آلخر، مما يعطؿ إلى حد كبير مف القدرة بحكـ التشر 
عمى التفاوض النابع مف مفيـو سمطاف اإلرادة، ويطرح أزمة قديمة جديدة ىي أزمة سمطاف 
اإلرادة في عقد العمؿ. حيث يرى الكثيروف أف عقد العمؿ ليس لو مف دور سوى منح أحد 

إلى المنشأة، أّما ما تبقى، فيو خارج عف اإلرادة التعاقدية الطرفيف )العامؿ( بطاقة الدخوؿ 
 لمطرفيف ويخضع لئلرادة التنظيمية لممش ّرع. 

ت عَّد  الحرية التعاقدية في عقد العمؿ مف أىـ النقاط التي يحاوؿ المش ّرع االجتماعي، 
بعديف فقيًا واجتيادًا، أف يؤمف مصداقيتيا، مف خبلؿ تحديد اليامش المتاح لكؿ مف ال

التعاقدي والتنظيمي في ىذا العقد. فبقدر فيـ المش ّرع لحقيقة وخصوصية ىذه الحرية وموقفو 
تجاه طرفي ىذه العبلقة، بقدر ما يتشدد أو يتساىؿ في تحديد الضوابط واألطر التشريعية 

ما يترتب عنيا مف آثار و  الناظمة لعبلقة العمؿ خاصة ما تعمؽ منيا بإنياء عبلقة العمؿ
مع مراعاة مسألة  بإمتدادىا إلى ما بعد إنتياء ىذه العبلقةو  ء عند إنتياء عبلقة العمؿسوا

عمى ىذا األساس تتنوع آثار انتياء تحقيؽ التوازف بيف مصالح طرفي العبلقة التعاقدية، 
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وفقا لممصالح المبتغى تحقيقيا، فمف األثار ما و  عبلقة العمؿ بتنوع حاالت ىذا اإلنتياء
 منيا ما يمتد لما بعد ىذا العقد.و  ة عقد العمؿ، بإعتبارىا ذات طابع فوري،يتبلـز نياي

ما يمكف التأكيد عميو وكخصوصية ألحكاـ إنتياء عقد العمؿ وأثاره وبصفة خاصة 
أثار ما بعد ىذا العقد أنيا ال تكتمؿ بمجرد تسوية مخمفات العقد المنقضي ال سيما عندما 

نما تسند لو وتبقى مستمرة في الزمف، عمى و  يا بصفة فوريةينشأ حقوقا لمعامؿ ال يقع تصفيت ا 
ميما كانت طبيعتيا لذات الغاية وىي تعويض ضرر فقداف منصب و  أنيا تيدؼ في محمميا

أثارىا ال و ف مرحمة ما بعد عبلقة العمؿ ، ألالتحقيؽ مف نتائج ىذا الفقداف لمدخؿو  العمؿ
نما قد تكشؼ رة لصالر تقترف بمجرد حقوؽ ممتدة في الزمف مق ف إلتزامات عح العامؿ، وا 

وناشئة عف بنود عقدية تـ التنصيص عمييا أثناء إنشاء ىذه العبلقة أو  واقعة عمى عاتقو
 . تنفيذىا ىدفيا ضماف الحماية اإلقتصادية لممستخدـ مف أخطار مستقبمية

يمكف حصر ىذه الحقوؽ الممثمة ألثار ما بعد عبلقة العمؿ والمترتبة عف العقد 
المنقضى في نوعاف أساسييف، منيا مف تمكنو مف تعويضات مادية بديمة لؤلجر في صيغة 

التي مف شأنيا أف و  معاش أو منحة تترجـ في منافع تحوليا لو ىيئات الضماف اإلجتماعي
أخرى تسمح بإسترجاع منصبو مف خبلؿ تقنية إعادة اإلدماج و  تولد عبلقات قانونية جديدة،

 )إلفصؿ إألوؿ(.تنتيي بمجرد تعويضات نقدية  التي قدو  أو اإلرجاع

بإنتياء عقد العمؿ، يسترد العامؿ كامؿ حريتو، في أف يرتبط بالعمؿ إما لحسابو أو 
ال يوجد ما يمنعو قانونا مف أداء نفس النشاط الذي كاف و  لحساب صاحب عمؿ جديد،

في نفس  يمارسو المستخدـ السابؽ، أو أف يعمؿ لدى صاحب عمؿ أخر يمارس نشاطو
المجاؿ. فتمؾ ىي مقتضيات مبدأ حرية العمؿ المكفوؿ قانونا فتعد مبدأ حرية العمؿ مبدأ 
أساسي ال يجوز المساس بو، لذا يثور التسأؿ حوؿ مدى صحة الشرط أو اإلتفاؽ الذي 

بصفة خاصة بعد إنقضاء عقد العمؿ أي بعد العمؿ يقضي بعدـ منافسة العامؿ لصاحب 
  .إنتياء عبلقة العمؿ
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في تتجمى لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ التي تقع عمى العامؿ الممتدة إللتزامات إف ا
ؼ عف النظرة شاإللتزاـ بالسر الميني، وىي أبرز اإللتزامات التي تكو  اإللتزاـ بعدـ المنافسة

 بيف المصمحة اإلجتماعية لمعامؿ  يؽالجديدة لعبلقات العمؿ مف زاوية محاولة التوف
يذا فمرحمة لمخاطر اإلقتصادية، الإلقتصادية لممستخدـ مف خبلؿ تجنبو بعض و المصمحة ا

تصفية الحقوؽ الناجمة عف جانب ما بعد إنتياء عقد العمؿ مف زاوية أثارىا تسمح إلى 
بعد العقد وعف إلتزامات لفائدة لما إنقضاء ىذه العبلقة بالكشؼ عف حقوؽ متواصمة 

 )إلفصؿ إلثاني(.المستخدـ 
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 ألوللفصل اا

 ملا بعد لعامل لحقوق  إقرار

 انتهاء عالقة العنل
 أصحاب العمؿ الذي أصبح ييدد السمـو  أماـ تزايد حدة الصراع بيف التكتبلت العمالية

 األمف االجتماعي كاف لزاما عمى الدولة اف تتدخؿ بوضع قوانيف تكفؿ تحقيؽ التوازفو 
 العمؿ الذي توسع مضمونو  قانوف مف خبلؿ صدور ذلؾو  اإلستقرار في مجاؿ العمؿ،و 

 الطمأنينة في العبلقة بيف العامؿو  لو نسبيا روح األمفو  تنوعت احكامو ليبعثو  و نطاقو
 صاحب العمؿ.و 

ساعي معمى تجسيد الجزائري عممت مختمؼ قوانيف العمؿ وعمى غرارىا قانوف العمؿ 
لمعامؿ نتيجة فقداف  المكرسة لمحماية القانونيةومواثيقيا العربية و  منظمة العمؿ الدولية
 خبلؿ تكريس الحماية اإلقتصادية ؾ عمى المستوى الداخمي مف لالمدخؿ، فترجـ ذ

منصب عممو وتعرضو لمبطالة، وذلؾ مف منطمؽ إستحالة إقرار والوظيفية لمعامؿ عف فقداف 
إلستحالة ضماف العمؿ و عبلقات  ءيذ المطمؽ لسمطة المستخدـ أو صاحب العمؿ في إنياقيالت
 ية ىذه العبلقة، فيناؾ عدة إعتبارات تبرر إنيائيا.أبد

لمقتضيات الحماية الوظيفية واإلقتصادية لمعامؿ في ظؿ التوجيات الحديثة  افتكريس
لقانوف العمؿ ومسعاه لضماف التوازف بيف المصمحة اإلقتصادية لممستخدـ والمصمحة 

وضماف  الحماية بؿ اإلجتماعية لمعامؿ، حرصت قوانيف العمؿ عمى ضماف حد أدنى مف
اإلتفاقية إلنتيائيا و  ثار القانونيةفيقية في ىذه العبلقة الخاصة وذلؾ مف خبلؿ اآلو المعادلة الت

التي قد تمتد لما و  ميما كانت صورتيا، فكاف ذلؾ بتكريس تعويضات مبلزمة ليذا اإلنتياء
 ماية اإلجتماعيةالعمؿ لتكوف بداية لعبلقات قانونية جديدة تفوضيا ضرورات الح بعد عقد
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مع ضماف  )إلمبحث إألوؿ(التي يقحـ فييا إلى جانب المستخدـ ىيئات لمضماف اإلجتماعي و 
أو ما يسمى بإعادة ادماج العامؿ في منصب حقوؽ أخرى تمكف مف إسترجاع المنصب 

ال يضمف القانوف العامؿ و  عممو باإلضافة قدي نالالتعويض  تعويض مبلـز ليذا اإلنياء وىوا 
 .)إلمبحث إلثاني( لحقوؽ المكتسبة خبلؿ مشواه المينيإلى ا
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 املبحح األول

 نتهاءاحلكوق املكررة كنخلفات إل

 عالقة العنل بشبب العامل

نتياء العبلقة الناشئة عنو ألسباب لصيقة بالعامؿ التي و  يؤدي إنقضاء عقد العمؿ وا 
ترتب نتائج سمبية في تي الو  العجز،و  ي ألخطار الحقة بو كخطر الشيخوخة والوفاةتتمثؿ ف
فقداف لمنصبو أو لدخمو مصدر رزقو، كما ينجـ عف ذلؾ أضرار إذ تؤدي إلى  امواجيتي

 .إقتصادية تمس الدولة لما يخمفو مف إرتفاع في معدالت البطالة

عالج المشرع الجزائري عمى غرار مشرعي العديد مف الدوؿ مرحمة ما بعد إنتياء 
زمات وتدابير تسمح بإقرار حقوؽ لمعامؿ مف يدة ميكانعبلقة العمؿ وذلؾ مف خبلؿ ع

جراءات قانونية جديدة محددة و  بشروطتعويضات تتكفؿ بيا ىيئات الحماية اإلجتماعية  ا 
لتنشئ عبلقات ىي قوانيف الضماف اإلجتماعي، خارج إطار قانوف العمؿ و  بقوانيف خاصة

يكوف ذلؾ و   قانوف العمؿ،قانونية جديدة مؤطرة في إطار قانوف الضماف اإلجتماعي ال
أو  )إلمطمب إألوؿ(ضمف شروط محددة و  صيغ متنوعةو  بتحويؿ معاش التقاعد بصور

المؤمف إجتماعيا معاش منقوؿ ناجـ عف وفاة صاحب المعاش المباشر أو العامؿ األجير 
ؿ أثار تشمل )إلمطمب إلثاني(نسب المقررة قانونا بالو  يف قانونادلفائدة ذوي حقوقو المحد

إنتياء عبلقة العمؿ وذلؾ مف  66اإلنتياء حالة العجز المبررة قانونا وفقا ألحكاـ المادة 
)إلمطمب ادة منو فخبلؿ معاش العجز الذي يخضع ألحكاـ متميزة تحدد نسبتو وحاالت اإلست

 إلثالث(.
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 املطلب األول

 اعد ــكــتــالاش ـعـم

 ممو بالييئة المستخدمة متىالعامؿ الذي تنتيي عبلقة عنظاـ التقاعد ف ميستفيد 
المتعمؽ المتمـ، و  المعدؿ 12-83قانوف رقـ الية الواردة في توفرت فيو الشروط القانون

يقـو عمى مبادئ توحيد القواعد  انظاميعد و  ،بالتقاعد السابؽ اإلشارة إليو في الباب األوؿ
حقوؽ العامؿ وىذا المتعمقة بتقدير الحقوؽ وذلؾ عف طريؽ تجديد جميع القواعد المتعمقة ب

ليبيف الحقوؽ التي يستفيد منيا العامؿ ويتأثر بيا، باإلضافة إلى الشروط العامة والخاصة 
تحديد جميع االمتيازات وتوحيدىا بقواعد المتعمقة ، مع الواجب توافرىا لمحصوؿ عمى التقاعد

مف خبلؿ الخاص بصندوؽ التقاعد توحيد التمويؿ ألجؿ ذلؾ يتعيف و  ،بتقدير االمتيازات
 االقتطاعات واإلشتراكات ومساىمات الدولة حسب كؿ فئة. 

إبتداء مف شيريا معاش أو منحة التقاعد عبارة عف مبمغ مالي يصرؼ لمعامؿ إف 
التي  12-83مف القانوف رقـ  3ىذا ما أكدتو المادة و  إنتياء خدمتو بصورة نظامية،تاريخ 
... يستفاد منو مدى شخصي و  ماليمعاش إلتقاعد حقا ذإ طابع  يشكؿ"عمى أنو تنص 
. وكؿ ىذا يتـ مقابؿ المبالغ التي تقتطع مف األجر ومساىمات الدولة حيث توضع "إلحياة

صندوؽ الوطني لمتقاعد والصندوؽ لغير األجراء والصندوؽ الخاص  فيىذه المساىمات 
كما يمكف  اعديف،حسابات البريدية لممتقالباإلطارات السامية في الدولة الذي يتولى دفعيا في 

يعبر عنو بالمعاش المنقوؿ أو في ىذه الحالة و  أف يؤوؿ إلى ذوي الحقوؽ معاش تقاعد
 .معاش ذوي الحقوؽ

ويعاد تقويـ معاشات ومنح التقاعد مع تاريخ سرياف مفعوؿ في كؿ سنة عف طريؽ 
 قرار صادر عف الوزير المكمؼ بالضماف اإلجتماعي بناء عمى إقتراح مجمس إدارة لكؿ

 صندوؽ مكمؼ بتسيير التقاعد. 
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لذا يعد معاش التقاعد المباشر مف أبرز الحقوؽ المكرسة لمعميؿ األجير في صيغو 
)إلفرع محددة قانونا حاالت خاصة بالمعاش المباشر كما يوجد  )إلفرع إألوؿ(المختمفة 
 )إلفرع إلثالث(.التقاعد النسبي و  بعدىا معاش التقاعد المسبؽو  إلثاني(،

 ألاول الفرع 

 مباصرالـمعاش الـ الحم في

التقاعد مف معاش مباشر متى إستوفى شرطي بإنتياء عبلقة العمؿ بستفيد العامؿ ي
الخدمة المحددة قانونا باإلضافة إلى اإلشتراكات المدفوعة طيمة مدة الحياة المينية و  السف

ستوفي شرط الخدمة لمعامؿ، إال أنو ي بعض الحاالت قد يحاؿ العامؿ عمى التقاعد لكنو لـ ي
 فبدال مف تحصمو عمى معاش التقاعد خوؿ لو القانوف الحؽ اإلستفادة مف منحة التقاعد.

 كأثر لذلؾ،  عموما فإف إنتياء عبلقة العمؿ بأسموب التقاعد تخوؿ لمعامؿ المعني
و كبداية لعبلقة جديدة، الحؽ في معاش التقاعد الذي يحؿ محؿ الدخؿ الذي يتقاضاه 

، كما (1) 250525في قرارىا رقـ  وفؽ ما أكدتو المحكمة العميا داء نشاطو المينيكمقابؿ أل
يحفظ بحقو في تعويض األداءات العينية لممرض لموالدة والوفاة. وبإعتبار المعاش المباشر 
أوؿ أثر ممتد لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ بالتقاعد سيتـ الوقوؼ عند اإلستفادة مف ىذا 

 )ثانيا(.عند الحاالت الخاصة لئلستفادة منو  ثـ )أوال(المعاش 

                                                                                 

(1) 25052525122001

2007599

25122001250525

20093848
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 منحة إلتقاعد و  تعريؼ معاش إلتقاعد -أوال 

ىو األكثر فائدة مف و  يعتبر المعاش الخاص بالتقاعد الشكؿ العادي ألداءات التقاعد
 وجية نظر الضماف اإلجتماعي وىو ذو طابع شخصي وذا صبغة معاشية، يتخذ صورتيف

 لتالي: يتـ تعرفيما عمى النحو ا

 :  ( معاش إلتقاعد7
يقصد بو ذلؾ المبمغ المالي الذي يتقاضاه العامؿ األجير بعد إنتياء حياة مينية 
بصورة نظامية أو بعد تعرضو إلصابة أو عجز وذلؾ مقابؿ المبمغ المالي الذي كاف يقتطع 

ذلؾ و  ،(1)مف إشتراكات المستخدـ أو مف مساىمات الدولة أو الجماعات المحميةو  رهجمف أ
 . اإلشتراكاتو  ىما شرطي السفو  مقابؿ توفر الشرطيف المحدداف قانونا

 ( منحة إلتقاعد:3
مالي الذي يخضع لنفس القواعد التي تحكـ معاش التقاعد بإستثناء اليقصد بيا المبمغ 

قد خصص المشرع الجزائري ىذه المنحة لمعماؿ األجراء الذيف لـ و  قاعدة الحد األدنى
مف  47ذلؾ طبقا ألحكاـ المادة و  ة الخدمة لئلستفادة مف معاش التقاعديستوفوا شرط مد

 أنو:المتمـ التي تنص عمى و  المعدؿ 12-83قانوف رقـ ال
 ( عمى إألقؿ 43تقاعد لصالح إلعماؿ إلبالغيف سف إلستيف )ل"تؤسس منحة  

أو  ( سنوإت7إمكانيـ إثبات خمس )بوإلذيف ال يستوفوف في ىذه إلسف شرط مدة إلعمؿ و 
 "... 73( ثالثيا بما فييا إلسنوإت إلمعتمدة في إطار إلمادة 33)عشريف 

                                                                                 

(1) 

20022003115
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 وعف مستوى معاش التقاعد المباشر فإنو يرتبط عالميا بمستوى التطور اإلقتصادي
المشرع الجزائري اتخذ نفس مسار األنظمة العالمية، فوضع حد أدنى و  لمبمداإلجتماعي و 

 : حد أقصى لو كما يميو  لمعاش التقاعد

 12-83مف القانوف رقـ  16: نصت المادة  إلحد إألدنى لمعاش إلتقاعد إلمباشر -
مرة قيمة  2300عمى أنو ال يجوز أف يقؿ المبمغ السنوي لممعاش عف مقدار حد أدنى قيمتو 

معدؿ ساعات األجر الوطني األدنى المضموف، عمى أنو يعد تعديميا بموجب المرسـو 
مف المبمغ السنوي  %75لممعاش يقدر بػػػ  لحد األدنى السنويأصبح ا 05-94التشريعي رقـ 

دج ليكوف الحد  18.000بػػػ  2014الذي حدد ابتداء مف و  لؤلجر الوطني األدنى المضموف،
ـ رفعو مؤخرا إلى تدج، عمى أنو  13.500.00األدنى لممعاش المنقوؿ مقدار 

 دج. 20.000,00

-83مف القانوف رقـ  17حددتو المادة : إلحد إألقصى لمعاش إلتقاعد إلمباشرة -
المتعمؽ الذي يعدؿ ويتمـ  03-99ثـ القانوف رقـ  18-96المعدلة لموجب األمر رقـ  12

المتعمؽ بالتقاعد، وبموجبيا ال يمكف أف يتجاوز المبمغ السنوي الصافي  12-83القانوف رقـ 
 مف األجر الخاضع إلشتراؾ الضماف اإلجتماعي. %80لممعاش نسبة 

( مرة قيمة األجر 15 يمكف أف يتعدى المبمغ األقصى الخاـ لممعاش خمس عشر )وال
الوطني األدنى المضموف، بإستثناء فئة المجاىديف الذيف ترفع النسبة القصوى ليـ إلى 

100% (1). 

بيف ىذيف الحديف يحدد المعاش المباشر بحسب السنوات المشارؾ مف خبلليا في 
 ىيئات الضماف اإلجتماعي.

 المعايير الدولية في تحديده لمستويات ىذه المنح. نىذا يكوف المشرع الجزائري قد تببي
                                                                                 

(1) 24018312 
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  ساب مبمغ إلمعاشتحإ -ثانيا 

 وىـ : يتـ احتساب مبمغ معاش التقاعد عمى أساس ثبلث عناصر
 األجر المرجعي . 

 2.5سبة اعتماد سنوات التأميف ن .% 

  التأميفأو فترة مدة. 

  : إألجر إلمرجعي( 7
أي الخاضع لئلقتطاعات الخاصة ىو األجر الخاضع إلشتراؾ الضماف االجتماعي 

 :األتي النحو بالضماف عمى 

إما بواسطة األجر الشيري المتوسط لمخمس السنوات األخيرة التي تسبؽ اإلحالة  -
  .عمى التقاعد

إما األجر الشيري المتوسط المقدر عمى أساس السنوات الخمس األخيرة التي  -
لقد و  ،(1) إذا كاف ذلؾ أكثر نفعا لو قاضى فييا العامؿ األجر األقصى خبلؿ حياتو المينيةت

بموجب األمر  ءعرفت عممية تحديد األجر الذي يعتمد في حساب المعاش عدة مرات سوا
وذلؾ بيدؼ تحديد نطاؽ أوسع لحساب المعاش  03-99أو القانوف رقـ  118-96رقـ 

ة مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ العالمي وبغرض تحقيؽ تماشيا مع التوصيات المقترح
 التوازف المالي لنظاـ التقاعد.

األجر المعتمد في حساب مبمغ معاش التقاعد يتـ حسابو إما عمى أساس األجر و 
ما  الشيري المتوسط المتقاضى في السنوات الخمسة األخيرة السابقة لئلحالة عمى التقاعد، وا 

                                                                                 

(1) 138312

3
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شيري المتوسط المتقاضى خبلؿ السنوات الخمس التي تقاضى فييا عمى أساس األجر ال
مف  13طبقا لممادة متى كاف أكثر نفعا لو المعني األجر األقصى خبلؿ مشواره العممي 

  .السالؼ الذكر القانوف

ف تطرأ عمى أىذا مف أجؿ اعطاء الفرصة لئلستفادة مف مختمؼ الزيادات التي يمكف و 
 ػبمثبل يساوي ليذا العامؿ  األفضؿاألجر المتوسط لسنوات الخمس  بالتالي فإذا كاف األجر،

التابع لمموقع فيحسب مبمغ معاش تقاعده تطبيقا لمقاعدة الحسابية شيريا دج  50.000
 32دج إذا كاف عدد سنوات العمؿ  36440بػ الرسمي اإللكتروني لصندوؽ التقاعد الوطني 

. (1)أيضا إف كاف مستفيد مف منحة المجاىديف و  ةالحالة العائمي سنة مع أخذ بعيف اإلعتبار
فإف نتج عف السنوات المعتمدة في حساب المعاش مبمغ أدنى تتكمؼ الدولة الفرؽ بيف 

وبعدىا تأتي  المتعمؽ بالتقاعد، 12-83مف القانوف رقـ  16المبمغيف طبقا لنص المادة 
مف الشير الذي يمي التوقؼ مرحمة بداية اإلستفادة مف معاش التقاعد التي تبدأ أوؿ يـو 

يضاؼ إلييا زيادة عف الزوج و  بصورة منتظمة في كؿ شير الفعمي عف العمؿ حيث يتـ الدفع
ماليا أو تقؿ موارده الشخصية عف الحد األدنى لمعاش التقاعد  ايممؾ مورد المكفوؿ الذي ال

اف لو عدة أما إذا ك في حالة وجود زوج واحد،ىذا و  حتى يتمكف مف اإلنفاؽ عمى زوجو
والمحددة عف طريؽ قرار مف الوزير  ؿأزواج فبل يمنح إال زيادة واحدة عف الزوج المكفو 

 المكمؼ بالضماف اإلجتماعي بناء عمى إقتراح مف مجمس إدارة ىيئة الضماف اإلجتماعي
يجوز إحالة عامؿ عمى التقاعد قبؿ تصفية  أنو أيضا ال كما .دج 800,00التي تقدر حاليا و 

يجوز لمييئة المستخدمة أف تتوقؼ عف الدفع أجر العامؿ قبؿ أف  نو الألمالية بمعنى حالتو ا

                                                                                 

(1) retraite/-de-http://cnr.dz/calcul 

http://cnr.dz/calcul-de-retraite/
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 12-83رقـ مف القانوف  10تقدـ ىذا األخير إلى الصندوؽ الوطني لمتقاعد حسب المادة 
 . (1)المتمـو  المعدؿ

  :نسبة إإلعتماد لسنوإت إلتأميف (3
ي الذي اقتطعت منو مستحقات ئة مف األجر الشير ابالم 2,5ػ النسبة ب ذهىتحدد 

فتحسب بذلؾ كؿ سنة مف مدة الخدمة القابمة لمتصفية بنسبة  ،اإلشتراؾ بالنسبة لكؿ سنة
 .(2)المكوف لقاعدة تصفية المعاشو  مف عناصر األجر الشيري 2,5

المؤرخ في  18-97رقـ المعدلة باألمر  12-83مف قانوف رقـ  12تنص المادة ف
"يحدد مبمغ إلمعاش بالنسبة لكؿ سنة مثبتة يث جاء فيو حسالؼ الذكر  06/07/1997

إلمحسوب وفقا و  مف إألجر إلشيري إلخاضع إلشترإؾ إلضماف إإلجتماعي 3,7بنسبة 
 أدناه"  70لألحكاـ إلمنصوص عمييا في إلمادة 

ف األجر الشيري لممنصب كما كاف محدد سابقا فيتكوف األجر الخاص موىذا بدال 
 جتماعي مجموع عناصر المرتب أو الدخؿ المتناسب ونتائج العمؿ إلشتراؾ الضماف اإل

وىي تتمثؿ في األجر األساسي، تعويض أقدمية المينة، تعويض الضرر والتعويض الجزافي 
 ات الطابع العائمي ذعف الخدمة الدائمة أوالساعات اإلضافية بإستثناء األداءات 

ذات الطابع الخاص التعويضات  والتعويضات الممثمة لممصاريؼ والمنح والتعويضات
 .(3) العزلةو  المتربطة بالظروؼ الخاصة باإلقامة

                                                                                 

(1)108312

15

(2) 143  

(3) 
220152016198
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  : أو فترة إلتأميف سنوإت إلعمؿ إلمعتمدة( 0
ؤخذ يفحساب معاش التقاعد ال المتمـ و  المعدؿ 12-83مف قانوف  14عمبل بالمادة 
عمى األقؿ العمؿ  مفيوما  180التي أدى خبلليا أو الثبلثيات سنوات البعيف اإلعتبار سوى 

. بحيث كاف يدفع إشتراكات الضماف اإلجتماعي بعنواف التقاعديوـ مف العمؿ  45أو 
سنة  19سنوات تساوي  6سنة + 13وبالتالي فسيكوف العدد النيائي لمسنوات المعتمدة ىو 
السنوات المتبقية في المثاؿ السابؽ ىو  كما يمكف كذلؾ تثبيت الثبلثيات المتبقية فإذا كاف

عمى  120يوما فنقسـ  120و سنوات 6نحصؿ عمى  180فبقسمة ىذا العدد عمى  1182
مجموع السنوات مكف إجراء مقاصة بيف . عمى أػنو يلمحصوؿ عمى عدد الثبلثيات 45
مدنية ( ثبلثيات لكؿ سنة 4دوف أف يتعدى مجموعيا أربعة ) العمؿ يالمقضية فثبلثيات أوال

 سالؼ الذكر. 14حسب الفقرة األخيرة مف المادة 

% مف األجر الذي 80يجوز اف يتجاوز مبمغ معاش التقاعد  في جميع األحواؿ الو 
فقيمة المعاش  المستحقة في اشتراكات الضماف اإلجتماعي والضرائب اقتطعت منو المبالغ

ىذا الحد األقصى وىذا طبقا بتوفر المعني عمى و  تتراوح بيف الحد الدنى المضموف لممعاش
 التي تتناسب مع متوسط اإلشتراؾ السنوي.و  سنة 15مؿ الدينا المطموبة أي شرط مدة الع

وبإختصار يقصد بفترة التأميف ىي فترات الخدمة الفعمية مضافة إلييا الفترات التي 
 المتمثمة فيما يمي : و  تكوف في حكـ فترات العمؿ

 مرض كؿ فترة تقاضى عنيا العامؿ تعويضات يومية بعنواف بالتأمينات عف ال -
 واألمومة وحوادث العمؿ والبطالة.

كؿ فترة إستفاد المؤمف لو مف معاش العجز أو حادث عمؿ بمعدؿ عجز تقدر نسبتو  -
 عمى األقؿ. 50%

 فترات الراحة القانونية.و  فترات العطؿ المدفوعة األجر -
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 فترات اإلستفادة مف التقاعد المسبؽ. -

(1) ..فترة الخدمة الوطنية والتعبئة العامة . -
 

إال أف العامؿ المصاب بعجز تاـ ونيائي عف اعمؿ ولـ تتوفر فيو الشروط القانونية 
لئلستفادة مف معاش العجز، فإف عدد األقساط السنوية المعتمدة لحساب معاش التقاعد ال 

 يمكف أف تقؿ عف الخمسة عشر.

عاش سنة، فإنو يستفيد مف م 32أما المؤمف الذي يتوفر عمى مدة عمؿ تصؿ إلى 
 %2عمى األجر الخاضع إلشتراؾ الضماف اإلجتماعي مع إضافة  %80أقصى محدد بػ 

عف كؿ سنة تزيد عف ذلؾ، عمى أف ال يتجاوز مبمغ المعاش األقصى الخاـ خمسة عشر 
( مرة قسمة األجر الوطني األدنى المضموف، عمى أنو إذا كاف المؤمف ال يتوفر عمى 15)

سنة فينا المشرع أحاطو بحماية خاصة حيث قرر لو معاش  15مدة العمؿ الدنيا المطموبة 
ثبلثيا، أما شرط  20سنوات أو  05في شكؿ منحة متى توفر عمى مدة عمؿ ال تقؿ عف 

مف  10ذلؾ بمقتضى المادة و  سنة 65سنة بدال مف  60السف فقد تعرض لتغيير إذا أصبح 
بنفس طريقة حساب المعاش ويتـ حساب ىذه المنحة ، (2)سالؼ الذكر 03-99القانوف رقـ 

بما أف قيمتيا تكوف دوف الحد األدنى المضموف فإنو يضاؼ ليا زيادة الزوج المكفوؿ كما و  ،
 . تـ توضيحو سابقا

يضاؼ لما سبؽ أف المشرع الجزائري قد حدد تاريخ اإلستفادة مف معاش التقاعد 
ذلؾ عند إستفائو لمشروط و  باليـو األوؿ مف الشير الذي يبمغ فيو المعنى باألمر سف التقاعد

ال يمنح و  توفره عمى شرط مدة العمؿ المطموب،و  المكتسبة لمحقوؽ أي بموغو سف التقاعد

                                                                                 

(1)12198312 

(2) 201 
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المعاش في جميع األحواؿ إال عند اإلنتياء الفعمي لمعمؿ أي أف تاريخ صرؼ المعاش 
 .(1)يتوقؼ عمى تاريخ شيادة وقؼ المرتب 

 الفرع الثاوي 

 اإلاباصرالـمعاش حاالث خاصت لةقسخفادة مً 

إذا كانت القاعدة العامة تقتضي بأنو إذا كاف العامؿ أجيرا فإف القانوف يمنح لو معاش 
أو منحة التقاعد إذا إستوفى بعض الشروط فيما يتعمؽ بالسف وبمدة النشاط وتختمؼ ىذه 

غير أف المشرع جاء بإستثناء عمى ىذه  ،في القانوف الجزائري الشروط حسب نوع التقاعد
بالنسبة  لقاعدة سواء تعمؽ بشروط القانونية أو الحد األقصى لمبمغ معاش التقاعد،ا
 .أوالد الشيداءو  أرماؿو  ممجاىديفل

ىو و  يبلحظ عمى النظاـ الوطني لمتقاعد أنو ال يعترؼ بمبدأ المساواة بيف المتقاعديف
ية لبعض فئات ىذا ما نراه مف خبلؿ اإلجراءات اإلمتياز و  ما يشكؿ إخبلؿ بأحكاـ الدستور

المجاىديف أو أولي مناصب فبل يعتمد فقط الفرؽ بيف األجرة كفرؽ في حساب األجر بؿ 
كذلؾ  )أوال(، (2)المجاىديف المحاليف عمى التقاعد بو إعتمد أيضا فارؽ السف الذي يمتاز 

مف الحاالت الخاصة لمعاش التقاعد تحوؿ معاش العجز إلى معاش التقاعد بتوفر شروطو 
 .)ثالثا(كذا إمكانية مراجعتو و  ()ثانيا

                                                                                 

(1) 198312
(2)

2005129
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  أوالد إلشيدإءو  أرإمؿو  لمجاىديفإفئة تقاعد إلخاص بمعاش نظاـ إل -أوال 

خص المشرع فئة المجاىديف وأرامؿ وأوالد الشيداء بنظاـ خاص لمعاش التقاعد عمى النحو  
 التالي:

 :  مف إلنظاـ إلخاص لمعاش إلتقاعدشروط إإلستفادة ( 7
الضماف وفقا ألحكاـ ، أرامؿ الشيداءو  لنظاـ مف لو صفة المجاىديستفيد مف ىذا ا

اإلجتماعي لممجاىديف، ويندرج تحت ىذه الصفة المناضؿ بالمباس الرسمي الذي إنضـ إلى 
صفوؼ جيش التحرير الوطني وحمؿ السبلح والذيف أصيبوا بجروح خبلؿ مشاركتيـ 

إلى  1954نوفبمر  01ة الممتدة مف التطوعية إلى جانب جيش التحرير الوطني وخبلؿ الفتر 
 07-99مف قانوف رقـ  5عمبل بأحكاـ المادة  مف أجؿ تحرير الوطف 1962مارس  19

تثبت صفة المجاىد بمستخرج مف السجؿ والمسممة مف و  .(1)الشييد و  المتعمؽ بالمجاىد
ساىـ  طرؼ السمطات المختصة بوزارة المجاىديف وعمى ىامش ىذه الشيادة تدوف الفترة التي

 خبلليا المعني في الثورة التحريرية.

وبتوفر الشروط المذكورة أعبله فإنو يمكف لممجاىد اف يستفيد مف تخفيض في سف 
في مدة العمؿ بخمس سنوات وبمعنى أنو إذا كانت مدة العمؿ التي أداىا تقدر و ، (2) التقاعد

ما بالنسبة أ العمر،مف  55فإنو يستفيد مف حؽ في التقاعد ببموغو السف  سنوات، 10ػب
سنة مع العمـ أف سنوات الكفاح في صفوؼ جيش التحرير الوطني  50لممجاىدات ببموغيـ 

تضاعؼ مدتيا بالنسبة لحساب فترة العمؿ الضرورية ومثاؿ عف ذلؾ فإذا قاـ المجاىد بأداء 

                                                                                 

1 00310504199925

12041999 

2 419907 
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سنوات مف النضاؿ في الجيش التحرير فإنو لف ينقصو إال سنتيف مف العمؿ حتى تجمع  4
 .(1)دة العمؿ القانونية لمتقاعدم

 :  لفئة إلمجاىديف( إحتساب معاش إلتقاعد 3
حساب مبمغ معاش تقاعد المجاىديف عمى أساس حساب قيمة معاش تقاعد يتـ 

تطبؽ إال عمى سنوات التي  % لكؿ سنة معتمدة وأف ىذه النسبة ال3,5المجاىديف بنسبة 
حيث عكس تقاعد لغير المجاىديف مى عقضاىا المعني في صفوؼ جيش التحرير الوطني 

فإف معاش تقاعد المجاىد يمكف أف  مف األجر الشيري، %80يمكف أف تتجاوز قيمتو ال 
 مف األجر الشيري الخاضع لئلشتراؾ في صندوؽ الضماف اإلجتماعي، %100يصؿ إلى 

وال يمكف في أي حاؿ مف األحواؿ أف يقؿ عف مرتيف ونصؼ عف األجر الوطني األدنى 
 12-83مف القانوف رقـ  24عف شروط الشف طبقا لممادة ىذا بغض النظر و  ،(2)مضموفال

 سالؼ الذكر.

 3ناضؿ في صفوؼ جيش التحرير الوطني لمدة و  سنة 61عامؿ اذا ما بمغ المثبل 
فيتـ حساب مبمغ المعاش كما  سنة، 18سنوات وعمؿ لدى عدة مؤسسات مستخدمة لمدة 

نسبة معاش إلمجاىد(  %37 ₌ 0.7×4تضاعؼ(.)سنوإت إلنضاؿ  4₌ 2×3) :يمي 
% + 37) وبالتالي فحتى نحصؿ عمى مبمغ المعاش المستحؽ ليذا المتقاعد نجمع المبمغيف

77% ₌44)%. 

أما بالنسبة ألرامؿ الشيداء المواتي يمارسف أو مارسف نشاطا مينيا فيطبؽ عمييف 
 12-83يا في القانوف رقـ األحكاـ الخاصة بالمجاىديف في مجاؿ التقاعد المنصوص عمي

                                                                                 

1 WWW.CNAS.DZ
2 258312 
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المتعمؽ بتقاعد أرامؿ  08/01/1991المؤرخ في  01-91رقـ طبقا لممادة األولى مف القانوف 
 .(1)يقـو بتمويؿ ىذه المستحقاتىو مف  صندوؽ الوطني لمتقاعدالمع العمـ باف  الشيداء،

 تحوؿ معاش إلعجز إلى معاش إلتقاعد  - ثانيا

  حالة توفر شروط إلتقاعد :( 7
يعتبر العاجز ىو كؿ شخص مصاب بعيب أو عجز جسدي أو عقمي وعدـ قدرتو 

ومتى ثبت الحؽ في التأميف عمى العجز وتحديد قيمة التعويض  عمى العمؿ عمى األقؿ،
وصنؼ العجز ومبمغ معاش العجز فانو يمكف أف يتحوؿ ىذا األخير إلى معاش تقاعد إذا 

مف قانوف  46طبقا ألحكاـ المادة  لقانونية لمتقاعدبمغ العامؿ المتمتع بمنحة العجز السف ا
 .(2)سالؼ الذكر 11-83رقـ 

تحوؿ مف منحة العجز إلى منحة التقاعد بشرط أف ال يقؿ معاش التقاعد عف اليمكف 
التعويض عمى العجز ألف القانوف يعترؼ لشخص الذي انقطع عف العمؿ بسبب العجز 

ئلناث أف يستفيد مف لسنة  55نة بالنسبة لمذكور وس 60 والذي بمغ السف القانونية لمتقاعد
معاش التقاعد بحيث تحسب السنوات التي كاف يتقاضى فييا معاش عف العجز كسنوات 

وفي ىذه الحالة في التقاعد العادي، معتمدة في حساب المدة القانونية التي تخوؿ لو الحؽ 
اب معاش التقاعد مبمغ يفوؽ إذا كانت المدة اإلجمالية المعتمدة في حس نميز بيف أمريف

أما  .معاش العجز فانو في ىذه الحالة يستفيد مف معاش التقاعد كمعاش أفضؿ بالنسبة لو
 . في حالة ما إذا كانت الفترة المعتمدة تقؿ عف معاش العجز فاف الدولة تتكفؿ بالعبء المالي

                                                                                 

(1) 9101080119912
09011991

(2) 468311
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 ( حالة عدـ توفر شروط إلتقاعد : 3
ف ػولو بمغ الس ىتػقاعد حػتػػػػعاش العجز شروط التوفر في المستفيد مف المقد ال ت

نما يبقى يستمر في او العادي  التقاعدمعاش ية فبل يمكنو أف يستفيد مف ػالقانون ستفادة مف إلا 
وفي األخير فانو ما تـ  معاش العجز وفي جميع األحواؿ ال يمكنو أف يجمع بيف المعاشيف،

 اعد ويندرج في أشكاؿ المعاش المباشر.تحوؿ معاش العجز إلى معاش تقمف ذكره أعبله 

 مرإجعة معاش إلتقاعد  -ثالثا 

 خمؽ إنسجاـ مع المتقمبات اإلقتصادية إلى يدؼ تعديؿ معاشات التقاعد ي
يكوف ىذا التعديؿ وفقا و  تعدؿ المعاشات دورياو  وجعميا متبلئمة مع التكاليؼ المعيشية،

 أسموب عممي بأحد الطرؽ التالية : 

تيدؼ ىذه و  ترتبط المعاشات بمستوى األسعار فقا لمستوى إألسعار :إلتعديؿ و  -
 الطريقة بالقدرة الشرائية لممتقاعد.

يعني زيادة المعاشات بنفس المعدالت التي يزيد  إلتعديؿ وفقا لمستوى إألجور : -
بيا متوسط األجر، وتمجأ العديد مف الدوؿ إلى تعديؿ المعاشات وفؽ المستويات األجور 

  .(1)تبار أنيا تعكس حد الكبير مدى التغيير في مستوى المعيشةعمى إع

منحو و  تعدؿ قيمة معاشات التقاعد تعديؿ إلمعاشات في نظاـ إلتقاعد إلجزإئري : -
ماي مف كؿ سنة بقرار مف الوزير المكمؼ بالضماف اإلجتماعي بناء عمى  01إبتداءا مف 

ترتبط مراجعة المعاشات التقاعد حسب و  إقتراح مف مجمس إدارة الصندوؽ الوطني لمتقاعد
المتمـ بتحديد معامؿ التحييف و  السالؼ الذكر المعدؿ 12-83مف قانوف رقـ  43المادة 
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التي تكوف ، (1)معامؿ رفع القيمة المطبقة عمى معاشػاتو  المطبؽ عمى األجور المعتمدة
األجر األدنى اساسا عمى حسب النقطة اإلستداللية التي تعمد ىذه األخيرة أيضا عمى 

  .(2)دج 20000المقدر بػ و 2020في سنة المضموف الذي كاف آخر تعديبل لو 

ف نظاـ تعديؿ المعاشات بالجزائر يعتمد أساسا عمى قرارات سياسية أكثر أيظير جميا 
وزير المكمؼ بالضماف القرارات أسندت إلى الما ىي قرارات تمس بالطبقة اإلجتماعية إذ أف 

يمكف الجـز أف عدد مرات تـ التعديبلت و  منصبا سياسيا ويعد منصباإلجتماعي الذي 
القدرة و  المعاشات قد تعد عمى األصابع عمى رغـ مف التطور الكبير الذي عرفو سوؽ العمؿ

كاف أخر قرار خاصة بالمراجعة صدر في و  ،الشرائية التي تنخفض يوما بعد يوـ
16/05/2020

(3). 

أىـ الحقوؽ المقررة لمعامؿ بعد إنتياء عبلقة  بيذا يكوف معاش التقاعد المباشر
أثر مباشر لمثؿ ىذا اإلنياء يسمح ببداية عبلقات جديدة مع ىيئات و  العمؿ، فيو حؽ
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الضماف اإلجتماعية، كذلؾ تمتد حقوقو إلى إمتداد حقوؽ إجتماعية أخرى تتمثؿ خصوصا 
 11-83ف القانوف رقـ م 69ذلؾ طبقا لممادة و  في األداءات العينية لمتأميف عمى المرض

التي أكدت عمى فتح الحؽ في األداءات العينية لتأميف المرض لممستفيديف مف معاش 
التقاعد المباشر، معاش التقاعد المنقوؿ، منحة التقاعد المباشر منحة التقاعد المنقوؿ ... 

 مؤمف الفبلحية لمو  الوقائيةو  تشمؿ ىذه األداءات التكفؿ بمصاريؼ العنايو الطبيةو  إلخ،
 مف ىذا القانوف. 67ولذوي الحقوؽ كما ىـ محدديف في المادة 

يضاؼ إلى ذلؾ إمكانية استفادة المتقاعد مف األداءات العينية لموالدة، دوف إغفاؿ فئة 
المجاىديف المتقاعديف الذيف يستفيدوف مف نفس ىذه األداءات في ظروؼ خاصة بيـ تطبيقا 

 .11-83مف القانوف رقـ  5النص المادة 

يتـ تمويؿ ىذه األداءات العينية لفئة المتقاعديف عف طريؽ اإلشتراكات اإلجبارية التي 
إال أنو يعفى مف دفع ىذه اإلشتراكات فئة المتقاعديف ذوي المنح  (1)تقتطع مف قيمة المعاش 

  ف.يكذا المجاىدو  التي تساوي أو نقؿ عف الحد األدنى الوطني المضموف

 الفرع الثالث

 اإلابكر اعد الخلمعاش 

 الخلاعد اليسبي(و  اإلاسبم)الخلاعد 

لى موضوع التقاعد واآلثار المترتبة عنو بمختمؼ إسبؽ اإلشارة بشكؿ مف التفصيؿ 
ـ التقاعد عمى الرغـ أنو لو نفس اظنأنواعو وأحكامو، فبالنسبة لمتقاعد المسبؽ يعد إستنثاء ل
سف القانونية الوغ العامؿ مد يعود لباألحكاـ ونفس النظاـ إال اإلختبلؼ يمكف في أف التقاع

مدة القانونية لمعمؿ عمى عكس التقاعد المسبؽ الذي يرتبط أساسا بالييئة الأو أداء /و
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المستخدمة التي ليا صعوبات إقتصادية فتمجأ إليو المؤسسة المستخدمة كحؿ لتفادي تسريح 
 العماؿ وفقا التشريعات المنصوص عمييا. 

المتعمؽ بالتقاعد  26/05/1994المؤرخ في  10-94يعي رقـ المرسـو التشر أكد لقد و 
" تطبؽ أحكاـ ىذإ إلمرسوـ إلتشريعي عمى جميع أجرإء منو عمى أنو  02في المادة المسبؽ 

إلقطاع إإلقتصادي إلذيف قد يفقدوف عمميـ بصفة ال إرإدية بسب إقتصادي وفي إطار إما 
 ستخدـ ... "تقميص عدد إلعماؿ أو إلتوقؼ إلقانوني لعمؿ إلم

فمف خبلؿ ىذه المادة نص المشرع الجزائري عمى العماؿ أو األجراء الذيف ليـ الحؽ 
إستنفاذ حقوقيـ مف التأميف عف البطالة ولـ  ةفي اإلستفادة مف نظاـ التقاعد المسبؽ، شريط
 .10-94مف المرسـو التشريعي رقـ  10يدمجوا في الحياة العممية طبقا لنص المادة 

عقود المحددة المدة وكذا األجراء الذيف يتوقفوف  يىذا النص العماؿ ذو  يستثنى مف
 . (1)مف نفس المرسـو 4و 3وفقا ألحكاـ المادتيف المذكورة مؤقتا عف العمؿ ألي مف األسباب 

 )أوال( تي يخوليالثـ لؤلداءات ا عمى ىذا سيتـ التطرؽ لحساب معاش التقاعد المسبؽ
 .)ثانيا(بي قبؿ إلغائو ثـ إحتساب معاش التقاعد النس

 معاش إلتقاعد إلمسبؽ -أوال 

 : معاش إلتقاعد إلمسبؽإحتساب  (7

تحسب الّنسب ومعاشات التقاعد المسبؽ ودورية دفعيا بنفس الطريقة المعموؿ بيا في 
% عف 1كما يخضع مبمغ معاش التقاعد المسبؽ إلنقاص يساوي . (2)طريقة حساب معاش التقاعد

، ويعاد تقدير مبمغ مف نفس المرسـو 15طبقا لنص المادة  منيا العامؿكؿ سنة تسبيؽ يستفيد 
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االستفادة مف المعاش، بحيث تكوف  ةػػػدايػػخ بػػشير مف تاري 12رور ػػػػػػػمػػؽ بػػػبػػػػػػػػػػمعاش التقاعد المس
لمعاش  ، وتعد المبالغ الدنيا والقصوى(1)الزيادة مساوية لممبمغ الذي تـ إنقاصو عف كؿ سنة تسبيؽ

 .(2)منو 16عمما بنص المادة  التقاعد المسبؽ ىي نفسيا المطبقة في مجاؿ التقاعد

مف معاش تقاعد العامؿ يستفيد  10-94مف المرسـو التشريعي رقـ  18حسب المادة 
 12.5 ػمسبؽ يدفع لو شيريا كما لو الحؽ في زيادة شيرية عف الزوج المكفوؿ يقدر مبمغيا ب

دنى المضموف شيريا وتمنح لكؿ عامؿ مستفيد مف المعاش زيادة مف األجر الوطني األ
 .(3)واحدة فقط عمى الزوج المكفوؿ

تعتبر فترات دفع معاش التقاعد المسبؽ فترات عمؿ مأجور ويترتب عمييا دفع نظاـ 
التأميف عمى البطالة لبلشتراؾ في الضماف االجتماعي الخاص بالمستخدـ يساوي نسبة 

ويحاؿ المستفيد مف التقاعد المسبؽ عند نياية  .(4)ي األدنى المضموفمف األجر الوطن %14
سنوات التسبيؽ سنوات معتمدة تضاؼ إلى سنوات التقاعد  وتعتبر فترة التسبيؽ عمى التقاعد،

 .(5)والتي يحسب عمى أساسيا معاش التقاعد

يسقط حؽ المستفيد مف التقاعد المسبؽ لممارستو ألي نشاط يحقؽ لو أرباح أو 
مف النظاـ التقاعد المسبؽ ليس لو حؽ في العمؿ  دمداخيؿ، فيذا يعني أف العامؿ الذي يستفي

لدى ىيئة مستخدمة أخرى أو يزاوؿ أي نشاط حر، ماعدا ممارسة نشاط ذي منفعة عامة 
 . (6)مف نفس المرسـو 24كما ينص عميو في المادة 
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 : دإءإت إألجير في إطار نظاـ إلتقاعد إلمسبؽأ (3
في الفصؿ الخامس منو  10-94المشرع الجزائري في المرسـو التشريعي رقـ حدد 

العامؿ المحاؿ عمى التقاعد واألداءات الشروط الواجب توفرىا في  تحت عنواف الحقوؽ
 :و والتي نستخمص أىميا عمى النحو التالي من 21إلى  14وفقا ألحكاـ المواد المسبؽ 

  .ري مع زيادة شيرية عف الزوج المكفوؿمعاش تقاعد مسبؽ شييستفيد العامؿ مف  -

 لمتأميف عمى المرض.ينية األداءات الع -

داءات العائمية حسب الشروط المنصوص عمييا في التشريع المعموؿ إضافة إلى األ -
 .(1)بو ورأسماؿ الوفاة والمعاش المنقوؿ عند االقتضاء

 12-83وف رقـ قانالال يختمؼ أحكاـ التقاعد المسبؽ عف أحكاـ التقاعد المنظـ ب
  12-83إلى تطبيؽ أحكاـ قانوف رقـ  10-94حيث يحيمنا المرسـو التشريعي رقـ 

المسبؽ لو نفس األحكاـ مع التقاعد العادي إال بعض اإلستثناءات  التقاعد نظاـ أف يفيـ ما
والشروط الخاصة التي أشار إلييا في الفصؿ الرابع تحت عنواف الشروط الخاصة مف المواد 

 . 10-94مف المرسـو التشريعي رقـ  13إلى  10

 إلنسبي معاش إلتقاعد  - ثانيا

سالؼ الذكر لشروط اإلستفادة مف التقاعد  13-97عمى الرغـ مف تحديد األمر رقـ 
لـ  حدد اإلشتراؾ التعويضي الواجب دفعو المستخدـ إال أنوو  (2)مكرر 6النسبي ضمف المادة 

نفس الكيفية إبقاء المشرع عمى  فيدىو ما يو  نسبيؽ إلى كيفية حساب معاش التقاعد الر يتط
 .إحتساب التقاعد النسبيفي  12-83قانوف رقـ الالمنظـ بإلحتساب التقاعد العادي 
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سنة مف العمؿ أدى  25استوفى مدة و  سنة 50العامؿ الذي بمغ سف ذلؾ فو مثاؿ  
التقاعد النسبي  خبلليا دفع اإلشتراكات لمضماف اإلجتماعي، فإنو يستطيع اإلستفادة مف

 سنة كما يمي : 25محسوبة عمى أساس  %62,5بنسبة 

 . %62,5)نسبة إعتماد سنوات العمؿ( =  2,5% × 25 -

وعف شروط اعتماد لسنوات التي تحسب كفترات عمؿ فعمي فيي نفسيا المطبقة عمى 
 التقاعد دوف شرط السف أي :

 التأمينات عف المرض  األياـ التي تقاضى عنيا العامؿ تعويضات يومية بعنواف -
 البطالة.و  حوادث العمؿو  و األمومة

فترات العطؿ القانونية المدفوعة األجر أو فترات اإلستفادة مف التعويض عف  -
  العطؿ المدفوعة األجر.

 فترات اإلستفادة مف معاش التقاعد المسبؽ.  -

 .يادتضعؼ مبالتي تحسب و  سنوات المشاركة الفعمية في حرب التحرير الوطني -

ال تكوف قابمة لممراجعة في حالة و المعاشات الممنوحة في ىذا اإلطار  انيائي تصفى 
 .عودة العامؿ إلى ممارسة نشاط مأجور بعد إحالتو عمى التقاعد
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 املطلب الجاني

 املعاش املهكول 

كؿ المكفوليف مف طرفو لذوي الحقوؽ المؤمف لو المتوفي معاش يمنح ىذا ال
وىي عبارة عف الحقوؽ إكتسبيا المتقاعد  المؤمف، ايمكف اف يستفيد مني متيازات التيإلا

المتعمؽ بالتقاعد  12-83ا لشروط حددىا القانوف رقـ ػػقػػوفأو العامؿ المتوفي وفي ػتػالم
 وتطبؽ ىذه األحكاـ كذلؾ عمى منحة التقاعد المنقوؿ.  ،(1) المعدؿ والمتمـ

الحقوؽ متقاعد المتوفي وىـ ورثة المتقاعد  عبارة عف مبمغ مف الماؿ يدفع لذوي وىو
المنقوؿ طبقا التقاعد بالنسبة لمنحة  ءالمستحقيف لممعاش المنقوؿ بعد وفاة مورثيـ ونفس شي

 .(2) المتعمؽ بالتأمينات االجتماعية 11-83ألحكاـ القانوف رقـ 

غة إمتداد األثار لذوي حقوقو مف خبلؿ صيوفاة العامؿ بعد ميزات التقاعد مفمف 
وجواز ، )إلفرع إألوؿ( شروط االستفادة مف ىذا المعاشدراسة المعاش المنقوؿ، لذا سيتـ 

)إلفرع حاالت خاصة لئلستفادة منو الثـ  )إلفرع إلثاني(الجمع بينو وبيف معاشات أخرى 
 (.لثإلثا
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(2)

2008106



 

 191  

 

 ول الفرع ألا 

 اإلاعاش اإلاىلىل صروط ؤلاسخفادة مً 

وفاة حماية خاصة لذوي حقوؽ العامؿ يترتب عف إنتياء عبلقة العمؿ عف طريؽ ال
المتوفي أو صاحب المعاش المباشر حيث يستفيد ذوي حقوقيـ مف معاش منقوؿ وفقا 

ذات الحماية المقررة عمى  ، وىي12-83لمشروط المنصوص عمييا في القانوف رقـ 
  102تيا رقـ اتحديدا مف خبلؿ منظمة العمؿ الدولية بموجب إتفاقيو  المستوى الدولي

 .(1) 128 ـرقو 

لقد حدد المشرع الجزائري النطاؽ الشخصي لئلستفادة مف ىذه الحقوؽ التي تشمؿ 
جراءات اإلستفادة مف  )ثانيا(كذلؾ حدد نسبو  )أوال(،التعويض عمى المرض والوالدة  وا 

 )ثالثا(.معاش ذوي الحقوؽ أو المعاش المنقوؿ 

 إألشخاص إلمستفيديف مف إلمعاش إلمنقوؿ - أوال

لوف مف طرؼ و مف المعاش المنقوؿ ذوي الحقوؽ، وىـ األشخاص المكفيستفيد 
ذلؾ حماية ليـ مف المخاطر اإلقتصادية، ويشمؿ و  المتقاعد المتوفى أو العامؿ المتوفى

مف  30ىؤالء الزوج الباقي عمى قي الحياة واألبناء واألصوؿ، ولقد أكدت عمى ذلؾ المادة 
ر وفاة صاحب إلمعاش أو إلعامؿ، يستفيد كؿ مف إث "بنصيا عمى أنو  12-83القانوف رقـ 

 ذوي حقوقو معاش منقوؿ وفقا لمشروط إلمنصوص عمييا في ىذإ إلقانوف"

 المستفيديف مف المعاش المنقوؿ في: يتجمى

                                                                                 

(1)  www.ilo.org 
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مف القانوف  32، كما تؤكده المادة المتوفي ميما كاف سنو لمتقاعداالزوج الشرعي  -7
 .(1) 12-83رقـ 

 305المكفولوف المولودوف قبؿ وفاة المورث او عمى األكثر خبلؿ أبناء المتقاعد  -3
و الذيف ينتموف ألحد ألـ يبمغوا سف الثامنة عشر بعد  فأياـ الموالية لوفاتو والذي

 الفئات التالية: 

  سنة والخاضعيف لعقد التمييف والمتمتعيف  25أقؿ مف ف مف العمر و البالغاألوالد
 االجر الوطني االدنى المضموف .عف النصؼ  ايقؿ قيمتي ةبأجر 

  عمى سنة( والمتابعيف لدراستيـ 21الذيف لـ يبمغوا سف الواحد والعشريف )األوالد ،
سنة، ال يعتد بشرط السف قبؿ نياية  21أنو في حالة بداية العبلج الطبي قبؿ سف 

 .العبلج

 ث ميما يكف الحواشي مف الدرجة الثالثة المكفولوف مف اإلناو  األوالد المكفولوف
  سنيـ.

 قمية مستديمة تمنعيـ مف ممارسة أي نشاط عو أة مياالبناء المصابوف بعاىة جس
 .بصفة دائمة ميني

 إذا كانت مواردىـ الشخصية أو أصوؿ زوجو صوؿ متقاعد المتوفى المكفولوف أ
مف االجر الوطني االدنى  %75 تقؿ عف الحد االدنى لمعاش التقاعد أي

 .(2)المضموف
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يحتفظ بصفة ذوي الحقوؽ األوالد المستوفوف شرط السف المطموبة الذيف إستمـز و  
 دراسة بسبب حالتيـ الصحية.لعمييـ التوقؼ عف التمييف أو ا

 تحديد نسب معاشات إلتقاعد -ثانيا 

في حالة و  ،النسب المقررة قانوناحسب مف معاشات ذوي الحقوؽ ذه اإلستفادة تتـ ى
المتوفي وؽ تدفع المبالغ المالية المستحقة لذوي الحقوؽ الى ورثة غياب او انعداـ ذوي الحق

مبمغ المعاش مف جية بعدد ذوي الحقوؽ حدد ويت .الذيف ال يتمتعوف بصفة ذوي الحقوؽ
عميو يتحدد مبالغ معاشات ذوي و  خرى.أوبدرجة القرابة التي تربطيـ بالمتوفي مف جية 

 الحقوؽ عمى النحو التالي :

فرع يستحؽ زوجو معاشا منقوال يساوي قيمتو  الو  صؿأ ممتوفي الإذا لـ يكف ل -
 .المتوفيمف قيمة المعاش المباشر أي معاش المتقاعد % 75

و أسواء كاف االصؿ واحد حؽ  يذلمتوفي زيادة عمى الزوج المتقاعد اإذا كاف أما  -
 .متوفيمف المعاش المباشر لممتقاعد ال %50فرع يكوف لمزوج معاشا منقوال يساوي ال

كثر مف ذوي الحقوؽ أزيادة عمى الزوج المكفوؿ إثنيف فمتوفي لملمتقاعد اإذا كاف  -
مف المعاش  %50بنسبة معاش الزوج يحدد معا الكؿ و أو فروعا أسواء كانوا اصوال 

. مثبل أف المتبقية مف المعاش المباشر %40بالتساوي المباشر ويتقاسـ ذوي الحقوؽ الباقوف 
قيمة المعاش المباشر و  (مو مثبل)أ صبل مكفوالأو  اركا زوجة وابنتيفيتوفى متقاعد ت

أي  مف المعاش المباشر، %50رممة في ىذه الحالة ؤلدج شيريا. فيكوف ل 8000تقدرب
 3÷ دج3200مف المعاش المباشر أي  %40مع جدتيما  ءدج شيريا، ويتقاسـ االبنا 4000

ة نجد أنو يقسـ المعاش الذي ىو في اصؿ لكؿ واحد مف الثبلثة ومف خبلؿ احتماالت االتي
 معاش منقوؿ إلى الحاالت التالية:
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 %90األخروف معاشا يساوي سـ ذوي الحقوؽ اقتإذا لـ يكف لممتقاعد المتوفي زوجا، ي
 مف مبمغ المعاش المباشر بحيث التتجاوز حصة كؿ ذي حؽ الحد القانوني وذلؾ كمايمي:

 45بناء.% مف المعاش المباشر بالنسبة لؤل 

 30.مف المعاش المباشر بالنسبة لؤلصوؿ % 

مف مبمغ  %90وعمى كؿ ال يجوز أف يتعدى المبمغ اإلجمالي لمعاشات ذوي الحقوؽ 
ذا تجاوز ىذه النسبة يجرى تخفيض مناسب عمى المعاشات. و  المعاش المباشر  ا 

 قـ ر مف القانوف  34قسيـ مبمغ المعاش المنقوؿ بيف ذوي الحقوؽ حسب المادة تف
 : المتعمؽ بالتقاعد حسب الحاالت اآلتيةسالؼ الذكر  83-12

  وفيتمف مبمغ معاش المؤمف لو الم %75خريف آالزوج فقط في غياب ذوي حقوؽ. 

  لذي الحؽ األخر %30لمزوج  %50حؽ أخر  يالزوج + ذو 

 لذوي الحقوؽ اآلخريف تقسـ بينيـ  %40و لمزوج %50خريف آذوي حقوؽ  + الزوج
 .اويبالتس

 تقسـ بيف ذوي الحقوؽ في حدود %90، خريفآيوجد ذوي حقوؽ و  ال يوجد زوج 
 .(1) الحؽ أصؿ يذو ل %30و أبناء،الحؽ ي و ذلإذا كاف  45%

 و ػػػياتػػبلؿ حػػػى خػػقاضتػػػمثاؿ في حساب معاش التقاعد المنقوؿ متقاعد متوفي كاف ي

 اش المنقوؿ عمى أساس ىذا المبمغدج يتـ حساب المع30.000.00معاش تقاعد يقدر مبمغو 
 : يقسـ حسب الحاالت اآلتيةو 

تقسـ  %80ػ في حالة وجود الزوج + ذو حؽ أخر تقدر نسبة المعاش المنقوؿ ب
 :كاالتي

                                                                                 

(1) http://www.cnr.dz

http://www.cnr.dz/
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 50%  دج 15.000لمزوج أي 
 30% دج 9.000ي الحؽ األخر أي و لذ 

تقسـ  %90 ػذوي حقوؽ آخريف تقدر نسبة المعاش المنقوؿ بو  في حالة وجود الزوج
 : كاألتي

 50%  15.000لمزوج أي. 
  تقسـ بالتساوي دج 12.000لذوي الحقوؽ اآلخريف اي. 

 90 ػتقدر النسبة القصوى ب يوجد ذوي حقوؽ آخريفو  في حالة عدـ وجود زوج% 
 دج 27.000,00تقسـ بيف ذوي الحقوؽ أي 

 اش المؤمف مف مع %45 ػفي حالة وجود ذو حؽ واحد فقط تقدر نسبة المعاش ب
 .(1)دج13.500لو المتوفي أي 

 معاش إلمنقوؿإجرإءإت إإلستفادة ب -ا لثثا

 يتـ ذلؾ بتشكيؿ ممؼ لمعاش المنقوؿ الذي يتضمف الوثائؽ التالية: 
 طمب معاش التقاعد وذلؾ بممئ اإلستمارة الخاصة بذلؾ. -7
 لمؤمف لو.اشيادة الوفاة  -3
 شيادة عائمية لمحالة المدنية . -0
 : ذا كاف المؤمف غير متقاعد ينبغي باإلضافة لموثائؽ المذكورة أعبله أف يقدـإ -7

 العمؿ التي تثبت النشاط الميني لممتوفي. ةشياد 

  شير السابقة لتاريخ الوفاة التي تممئ مف األشيادة األجور المدفوعة خبلؿ
 طرؼ المستخدميف. 

                                                                                 

 http://www.cnr.dz:  راجع الموقع الرسمي اإللكتروني الصندوؽ الوطني لمتقاعد (1)

http://www.cnr.dz/
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ف لو وىو المتحصؿ عمى وفاة المؤمحالة ، حالتيفيندرج المعاش المنقوؿ ضمف 
الوالئية لمصندوؽ الوطني  عمى ذوي الحقوؽ أف يقدموا طمبيـ لموكالةو  المعاش المباشر

 .المنقوؿ معاشاللمتقاعد وتكويف الممؼ الضروري لمحصوؿ عمى 

وفاة المؤمف لو أثناء العمؿ قبؿ أف يحصؿ عمى معاش وينبغي عمى ذوي وحالة 
ئية لمصندوؽ الوطني لمتقاعد لمكاف المستخدـ لتكويف ممؼ الحقوؽ أف يتوجيوا لموكالة الوال

المدة الدنيا  واوبإمكاف ذوي حقوؽ العامؿ المتوفي أثناء العمؿ أف يستوف المعاش المنقوؿ،
بأف يعوضوا الفترات التي تنقصيـ وىذا عف طريؽ دفع  سنوات ونصؼ، 07ػوالمقدرة ب

ناءا عمى األجر الخاضع لئلشتراؾ إشتراؾ عمى عاتقيـ الخاص، ويحدد مبمغ التعويض ب
 . (1)ونسبة اإلشتراؾ

يمكف التأكيد مف أنو عند توفر جميع الوثائؽ المطموبة يقـو الصندوؽ  ،عموما
 34حسب أصناؼ ذوي الحقوؽ طبقا لنص المادة  تويتـ تقدير نسبو  بحساب قيمة المعاش

في و  تمقاه اليالؾ،سالؼ الذكر عمى أساس قيمة المعاش الذي ي 12-83رقـ  مف القانوف
حالة وفاة المؤمف قبؿ حصولو عمى المعاش فينا يحسب المعاش عند تاريخ وفاتو، كما لو 

 المعدؿ 12-83مف القانوف رقـ  41مدة العمؿ طبقا لممادة و  كاف يتحصؿ عمى شرط السف
ال طبقت األحكاـ الواردة  15المتمـ، شرط أف يكوف متحصبل عمى مدة ال تقؿ عف و  سنة وا 

 الفقرة أعبله.في 

 

 

 

                                                                                 

(1) http://www.cnr.dz

http://www.cnr.dz/
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 لفرع الثاويا

 عاش اإلاىلىل ومعاش أخراإلاالجمع بين جىاز 

حاالت أخرى ال يمكف و  معاشات أخرو  المعاش المنقوؿبيف تعددت حاالت الجمع 
 ىذه الحاالت ىي : و  الجمع بينميا
  يمكف الجمع المعاش المنقوؿ لمزوج الباقي عمى قيد الحياة مع معاشو المباشر برسـ

 .سالؼ الذكر 12-83مف القانوف رقـ  94، أو الذاتي طبقا لممادة لخاصنشاطو ا

 يمكف لذوي الحقوؽ مف األوالد اإلستفادة مف معاش منقوؿ برسـ نشاط الوالديف. 

  يمكف الجمع بيف عدة معاشات لؤلصوؿ في حدود ضعؼ المبمغ األدنى لمعاش
 التقاعد.

 ة الممنوح لذوي الحقوؽ ضحايا يمكف جمع المعاش المنقوؿ مع معاش الخدم ال
 اإلرىاب.

 يمنح اإلمتياز إذ يمكف جمع المعاش المنقوؿ مع ريع حادث العمؿ متبوع بالوفاة  ال
 األكثر نفعا.

يمكف لمشخص أف يجمع بيف معاش المباشر لمتقاعد ومعاش وخبلصة القوؿ فإنو 
أف يستحؽ معاش  منقوؿ عف الزوج المتوفي لكونيما مف اصميف مختمفيف بحيث يمكف لو

المباشر لكونو ناتج عف نشاط الميني الشخصي بينما معاش المنقوؿ فيعود اليو بصفتو زوج 
 . المتعمؽ بالتقاعد 12-83رقـ مف القانوف  44عمى قيد الحياة حسب المادة  يالباق

 يما في حالة ما إذا كانت الزوجة تستفيد مف المعاش المنقوؿ بصفتيا زوجا الباقأ
لحياة ثـ بعد مدة اقدمت ىذه الزوجة عمى الزواج لممرة الثانية فإف ذلؾ يؤثر عمى عمى قيد ا

عمى قيد  ةحقيا في المعاش المنقوؿ ألف إستحقاقيا ليذا المعاش ىو بصفتيا الزوجة الباقي
 الممنوح لياالحياة وبزواجيا لممرة الثانية فإنيا تفقد ىذه الصفة وبالتالى فسيمغى المعاش 
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مف القانوف  40طفاؿ المستفيديف مف المعاش المنقوؿ حسب المادة عمى األوي بالتسايقسـ و 
  .السالؼ الذكر

ة أىذه المر مف مراة ثانية وأثبت الزواج إف لو أكتشؼ أو  أما في حالة ما إذا توفي الزوج
مف الزوج المتوفي بعقد صحيح فإف ليا نصؼ المعاش المخصص لمزوج الباقي عمى قيد 

تساوي. كما أف األبناء المولوديف مف الزوج المتوفي بينيما بالمعاش ليقسـ االحياة أي 
يقتسـ الحصة التي تعود يستفيدوف مف ىذا المعاش المباشر فوالمتمتعيف بصفة أبناء مكفوليف 

  .(1)بحصص متساويةمعيـ الزوجة األولى مف لؤلبناء المكفوليف 

ربط بيف والدييـ فبل يسقط مع العمـ أنو حتى في حالة إنحبلؿ الزواج الذي كاف ي
حقيـ في ىذا المعاش، أي أنو إذا كاف الزوج قد طمؽ زوجتو الثانية قبؿ وفاتو فبل معاش ليا 

أما في حالة وفاة  .لكف يثبت حؽ أبناء الزوجة الثانية منو في الحصوؿ في المعاش المنقوؿ
غير متمتع بالمعاش  أي كافالعامؿ قبؿ اف يستوفي الشروط البلزمة لئلستفادة مف التقاعد 

فإنو يتـ حساب معاشات ذوي الحقوؽ عمى أساس المعاش الذي كاف بإمكاف المباشر، 
 في الشروط القانونية المتعمقة بالسفو كما لو كاف يستعند تاريخ وفاتو ف يستفيد منو أمورثيـ 

سنة في  15مدة العمؿ وذلؾ دوف أف يقؿ عدد السنوات المثبتة في حساب المعاش عف و 
كما يمكف لذوي الحقوؽ في ىذه الحالة أف يثبتوا السنوات البلزمة بدفع  .(2)ريخ وفاتوتا

 اإلشتراكات الضرورية.

مع اإلشارة بأنو يمكف أف يتـ إيقاؼ دفع المعاش المنقوؿ في حالة ماإذا تزوجت 
و ايضا يتـ إيقافو  يقسـ عمى ذوي الحقوؽ الذيف يستفيدوف منو،فاألرممة مف جديد أو وفاتيا 

عند إنتفاء صفة ذوي الحقوؽ مثؿ زواج البنت ونياية الدراسة أو الحصوؿ عمى دخؿ أخر ال 
 يمكنو أف يجمعو مع مبمغ المعاش.

                                                                                 

(1)  http://www.cnr.dz 
(2) 418312 

http://www.cnr.dz/
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 الفرع الثالث

 عاش اإلاىلىل حاالث خاصت لةقسخفادة مً اإلا

ة ػارسػػمػػحالة طبيعية تنتيي عمى إثرىا خدمة المؤمف لو كميا عف مالوفاة باعتبار 
ص عمى إدراج ػػنػػال 11-83رقـ وف ػػػانػػقػمف ال 02ص المادة ػػػد ورد في نػػقػني. فالميلنشاط ا

قد وردت و  خطر الوفاة ضمف األخطار التي تشمميا التغطية في مجاؿ التأمينات االجتماعية.
 سبؽ الحديث عنيا في الباب األوؿ. عدة تعريفات عممية لحالة الوفاة

 عػػطػػذي قػػو الػػػػػػوفير الحماية لذوي حقوؽ المؤمف لو ييدؼ التأميف عمى الوفاة إلى ت
 ما يصاحب ذلؾ مف إرتباؾ في نظاـ حياة األسرة نتيجة فقدىا لعائمياو  دخميـ بسبب الوفاة

 .(1)كؿ ذلؾ لضماف مواجية المصاريؼ العاجمة الناجمة عف الوفاةو  انقطاع مورد رزقيا.و 

ية المصاريؼ الناتجة عف وفاة فمنحة الوفاة إذف ىي في األصؿ موجية لمواج
المؤمف لو، إضافة إلى تعويض انقطاع موارد الدخؿ التي كاف يضمنيا لذوي حقوقو قيد 

، فإف التأميف عمى الوفاة يستيدؼ 11-83رقـ مف القانوف  47وكما ورد في المادة  حياتو.
فرز عف عمى أف المعاش المنقوؿ يإفادة ذوي حقوؽ المؤمف لو المتوفى مف منحة وفاة. 

كذا الفئات الخاصة و  )أوال(حاالت خاصة لئلستفادة منو كما ىو في حالة الحكمية 
 .)ثانيا(حالة الكوارث الطبيعية و  حارةالبو  كالصياديف

 في حالة إلوفاة إلحكمي إلمعاش إلمنقوؿ  - أوال

  و،ػػػماتػػف مػػو مػػياتػػال تعرؼ حو  ود الشخص الغائب الذي ال يعرؼ مكانوػقػفػالميقصد ب
والمفقود ال يعتبر ميتا إال بصدور حكـ قضائي بالموت الحكمي. والواقع أف إعماؿ ىذا 

مؤكد لممستحقيف  الحكـ في مجاؿ التأمينات االجتماعية يؤدي حتما إلى إلحاؽ ضرر

                                                                                 

(1) Dominique GRANDGUILLOT, L’essentiel du droit de la Sécurité Sociale, 19
eme

 Ed., Gualino, Paris, 2020, 

p. 67 
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الذي يتمثؿ في حرمانيـ مف الحقوؽ التأمينية التي تنشأ مف فقداف المؤمف لو، كما و  لممعاش
التي إنتيت و  ورثة )ب ش ؽ( ضد الصندوؽ الوطني لمتأمينات اإلجتماعيةحدث في قضية 

تحت رقـ  12/11/2008بحكـ صادر عف القسـ اإلجتماعي لمحكمة وىراف بتاريخ 
 .الذي قضى برفض دعوى المدعيف لعدـ التأسيس القانونيو  (1) 5418/08

در عف قسـ أف المدة الفاصمة بيف تاريخ صدور الحكـ الصاأساس الحكـ كاف عمى 
 تاريخ التوقؼ عف النشاطو  المتضمف الموت الحكمي لمورث المدعيف المفقود،و  شؤوف األسرة

ف أ المشروط إلستحقاؽ المعاش. إذ جاء في حيثياتوو  تجاوزت األجؿ المنصوص عميوالتي و 
طمب المدعية بمنحة معاش زوجيا غير مؤسس قانونا كونو لـ يعمؿ خبلؿ مدة ثبلثة أشير 

تـ الحكـ و  26/07/1994أف شيادة العمؿ تثبت عممة إلى تاريخ و  عف تاريخ الوفاة،السابقة 
مما يتعيف معو التصريح برفض الدعوى لعدـ التأسيس  21/05/2003بالوفاة بتاريخ 

 القانوني.

ذلؾ بسف قواعد و  مف المستحسف أف يعالج المشرع مثؿ ىذه الحالة نوفإوعمى ذلؾ 
التعويضات المستحقة دوف التقيد و  ؽ المفقود صرؼ المنحتيسر لذوي حقو و  قانونية تمكف

باإلجراءات المتبعة في ىذا الشأف في القواعد العامة، مع تمكيف ىيئة الضماف االجتماعي 
مف االحتفاظ بحؽ مطالبة ذوي الحقوؽ برد ما دفعتو في حاؿ ظيور المؤمف لو الغائب مف 

 جديد.

يتناوؿ مشكمة المؤمف المفقود عكس المشرع  لمشرع الجزائري لـاتجدر اإلشارة إلى أف 
الفرنسي الذي أكد عمى أف إستحقاؽ المعاش المنقوؿ، يكوف إما بوفاة المؤمف أو الحكـ 

عمى أنو عمميا أثيرت مثؿ ىذه الحالة كما سبؽ  (2) بفقدانو أي أخذ بمعيار الوفاة القانونية

                                                                                 

(1)54180812112008

(2) 214 
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ة ذوي حقوقيـ مف المعاش المنقوؿ بعد اإلشارة إليو ال سيما في فترة التسعينات ولقد تـ إفاد
إثبات الوفاة عف طريؽ حكـ قضائي وبمرور المدة القانونية المطموبة، وىي أربعة سنوات مف 
 تاريخ الحكـ بالفقداف، وذلؾ بالرغـ مف عدـ النص عمى مثؿ ىذه الحالة في قانوف التقاعد

 لتأطير ىذه الحالة.مع تثيره مف إشكاالت في الواقع، يبقى تدخؿ المشرع ضروريا و 

  وحالة إلكوإرث طبيعية ةمعاش إلمنقوؿ لممفقود بالنسبة لمصياديف وإلبحار  -ثانيا 

  09-91تحت رقـ  03/06/1991صدر منشور عف وزارة الشؤوف اإلجتماعية بتاريخ 
معاش التقاعد المنقوؿ إلى ذوي حقوؽ الصيادوف المبحروف و  المتضمف تقديـ منحة الوفاةو 

 (CNAS/CNR)الذي بموجبو تمتـز ىيئات الضماف اإلجتماعي و  في البحرالمفقودوف 
في مجاؿ الصيد البحري دوف سواىـ في العامميف و  بتعويض ذوي حقوؽ المؤمف ليـ اجتماعيا
الحقوؽ التأمينية و  ذلؾ بتمكينيـ مف منحة الوفاةو  حاؿ تعرضيـ لخطر الفقداف في البحر،
المحرر مف و  مف التقرير المتعمؽ بحادث الفقداف األخرى، شرط تقديميـ لمممؼ المتكوف

 23/10/1976المؤرخ في  80-76طرؼ إدارة الصيد البحري كما ىو مقرر في األمر رقـ 
 .(1) منو 607إلى  603المتضمف القانوف البحري السيما المواد مف 

موقع مف المستفيديف مف و  و كذا تقرير بحادث العمؿ، باإلضافة إلى تعيد مكتوب
عويض يمتزموف فيو بإرجاع المبالغ الممنوحة ليـ في حالة ظيور المؤمف لو المفقود مف الت

الحكـ و  ذلؾ بعد حصوليـ عمى الحكـ المقرر لغيبتوو  تقديـ شيادة تثبت وفاتو جديد، أو
بانتياء آجاؿ صدور الحكـ دوف تقديـ أي بياف لموفاة، تحتفظ و  القاضي بالموت الحكمي لو.

 تنماعي بحقيا في المطالبة القضائية السترداد المبالغ المدفوعة.ىيئة الضماف اإلج

                                                                                 

(1) 76802310197629
10041977



 

 202  

 

اجتماعيا أيا كاف قطاع  تطبيقيا عمى كافة األشخاص المؤمف ليـو  الحالةىذه تعميـ ف
التي تستغرؽ النشاط الذي يعمموف بو. ذلؾ أف تطبيؽ القواعد العامة المقررة لحالة المفقود 

التأمينات اإلجتماعية و  مؤكد لذوي حقوقو، خاصة مف شأنو أف يسبب ضررإجراءات طويمة 
أف خطر الفقداف مف اإلخطار و  أشرنا إليو تيدؼ إلى مواجية الخطر اإلجتماعي،و  كما سبؽ

باقي و  خطر العجزو  اإلجتماعية التي تعترض المؤمف لو شأنيا في ذلؾ شأف خطر الوفاة
 األخطار األخرى.

أيف أصدرت قرارات  2003جواف  21زلزاؿ و قد إنتيجت الدولة نفس ىذا اإلتجاه في 
بيذه القرارات الصادرة يكوف لذوي الحقوؽ و  بحكـ الوفاة بخصوص المفقوديف مف الزلزاؿ

تنظيـ حالة القوة القاىرة التي تنتج عف و  عميو نقترح تأطيرو  الحؽ في الحصوؿ عمى معاشيـ
  كوارث طبيعية.

 املطلب الجالح

  زـــــــــالعجعاش ـــم

يسترد العقد و  عمى إستحالة تنفيذ العقد بصفة مؤقتة وقؼ العقد نفس الفترة، يترتب
في ىذه الحالة ينبغي التفرقة بيف المرض كمرض العامؿ، تنفيذه بمجرد زواؿ اإلستحالة، 

 المرض طويؿ المدى.و  قصيرة المدى

اإلجازة بإف المرض القصير المدى ىو الذي ال يتجاوز مدتو القصوى المقررة 
ذا جاوز و  يقتصر أثره عمى مجرد عامؿ إلنتياء عقده بإستنفاذ إجازاتو المرضية،و  ية،المرض ا 

ياء العقد دوف أدنى مسؤولية المرض المدة القصوى لئلجازة المرضية جاز لرب العمؿ إن
يستوى في ذلؾ أف يكوف إنقطاع العامؿ عف العمؿ بسبب مرض واحد أوعدة و  ،عميو

 أمراض.
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مف حوادث العمؿ،  دثلعامؿ بمرض ميني أو نتيجة حايستثنى مف ذلؾ إصابة ا
 لو تجاوز العامؿ الحد األقصى لئلجازة المرضية، و  ال يجوز إنياء عقد العمؿ حيث

قد ينقضى العقد بوفاة العامؿ أو ثبوت و  و يستمر العقد قائما إلى أف يعود العامؿ إلى عممو
ه المدة بؿ يتكفؿ صندوؽ التأميف ال يمتـز صاحب العمؿ بدفع أجر العامؿ خبلؿ ىذو  عجزه،

 اإلجتماعي بدفع معونة مالية العامؿ فييا.

كما أنو ال يجوز المستخدـ إنياء عقد العمؿ لمرض العامؿ إال إذا إستنفذ العامؿ 
اإلجازات المرضية وفقا لما تحدده قوانيف التأميف اإلجتماعي باإلضافة إلى إجازاتو السنوية 

كاف سببو حادث عمؿ أو مرض ألسباب صحية أو عمؿ سواء فالعجز عف ال المستحؽ لو.
 إلفرعمعامؿ )لعينية تكوف كمعاش لجبر فقداف الدخؿ و  ميني يترتب عميو تعويضات مالية

ي كاف ذاألجر الو  قد يتغير تقدير ىذه األداءات حسب عوامؿ خاصة بنسبة العجزو  .إألوؿ(
 اني(.)إلفرع إلثيتقاضاه العامؿ قبؿ إنتياء عبلقة العمؿ 

 ألاول لفرع ا

 العجس معاش أحكام جحدًد 

تنتيي خدمة المؤمف لو كميا عف ممارسة النشاط الميني إما بعجزه أو بوفاتو. 
فالشخص يعتبر عاجزا عف العمؿ عجزا كميا إذا فقد قدرتو عف العمؿ بصفة كاممة في مينتو 

ف كاف قادرا عمى الكسب عموما، كما يعتبر أيضا عاو  األصمية، حتى جزا عجزا مستديما مف ا 
قد يحدث أف يصاب العامؿ بعجز جزئي بحيث ال يذىب و  .ال يقدر عمى الكسب بوجو عاـ

 قدرتو عف العمؿ بصفة كمية، إال أنو ال يمكنو اإلستمرار في مزاولة نشاطو الميني.

يخوؿ العجز لصاحبو أو المؤمف لو الحؽ في التعويض وذلؾ متى توافرت فيو 
عمى أنو تختمؼ طريقة حسابو حسب السبب الذي أدى إلى العجز، فيما  الشروط القانونية،
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إذا كاف ذلؾ ألسباب صحية أو ألسباب مينية، وعميو سيتـ التطرؽ إبتداءا لحالة العجز 
 )ثانيا(.ثـ إلحتساب المعاش الناتج عنيا  )أوال(

  زػػػػػػجػػعػػة إلػػػالػػح - أوال

ديمة إلى فقداف المؤمف لو لقدرتو عمى العمؿ يعرؼ العجز بأنو كؿ ما يؤدي بصفة مست
كميا أو جزئيا في مينتو األصمية، أو قدرتو عمى الكسب بوجو عاـ بما فييا حاالت اإلصابة 

 .(1) باألمراض العقمية

التي عمى و  عمى تحديد نسبة العجز 11-83رقـ مف القانوف  32نصت المادة 
معاش العجز عندما يكوف مصابا بعجز أساسيا ينشأ لممؤمف لو الحؽ في اإلستفادة مف 

( قدرتو عمى العمؿ أو الكسب عمى األقؿ، مما يجعؿ منو غير قادر أف 2/1ذىب بنصؼ )
يحصؿ في أية مينة كانت عمى أجر يفوؽ نصؼ أجر أحد العماؿ مف نفس الفئة في المينة 

اه المصاب، أو يتـ تقدير حالة العجز إما عند تاريخ العبلج الذي يتمقو  التي كاف يمارسيا.
 .(2)عند تاريخ إجراء المعاينة الطبية لمحادث

                                                                                 

(1) 1999172
(2) 40842711021984

"يعد في حالة عجز المؤمف لو الذي 831132
المذكورة أعبله والتي  32مع نص المادة  وىو ما ال يستقيـ نصؼ قدرتو عمى العمؿ أو الربع" يعاني عجزا يخفض عمى األقؿ

  .يعتبر العاجز بمفيوميا "عندما يكوف مصابا بعجز ذىب بنصؼ قدرتو عمى العمؿ أو الكسب عمى األقؿ"

 محرر كما يمي: كما أنو بالرجوع إلى النص الفرنسي بالجريدة الرسمية لذات المرسـو نجد أف نص المادة
« Pour l’application de l’article 32 de la loi 83/11du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales, est 

considère comme étant en état d’invalidité, l’assuré présentant une invalidité réduisant au moins de moitié sa 

capacité de travail ou de gain. » 

في رأينا فإف الخطأ وارد فقط و  ،وبالتالي فإف عبارة " أو الربح " وردت سيوا في ترجمة النسخة الفرنسية لمجريدة الرسمية
عميو و  .Gainىو الترجمة السميمة لمصطمح  الربحفي الحرؼ )ع( الذي وضع بدال مف الحرؼ )ح( ألف مصطمح 

عمى  %50التي تمثؿ و  ورة أعبله في شأف تحديد نسبة القدرة عمى العمؿالمذك 32وجب األخذ بما ورد في المادة 
 األقؿ.
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ولتحديد مفيـو العجز، يعتمد التشريع الخاص بالتأمينات اإلجتماعية عمى عنصريف 
 ىما: و  أساسييف

 .المياقة البدنية المتعمقة بالحالة الصحية لممؤمف لو -

 .(1)و المينيحالتو المينية، وىي تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بظروؼ ممارستو لنشاط -

وىنا ال بد أف نشير إلى أف تأميف العجز ىو في الغالب نتيجة لما بعد تأميف 
بمعنى أنو إذا كاف المؤمف لو في حالة عجز مؤقت عف العمؿ )في إطار التأميف  ،المرض

( سنوات، فينا تتحوؿ التغطية تمقائيا مف 03تجاوزت مدة التأميف الثبلث )و  عمى المرض(،
مى المرض إلى باب التأميف عمى العجز. بحيث تتولى ىيئة الضماف باب التأميف ع

اإلجتماعي النظر في حقوؽ المؤمف لو مف باب التأميف عمى العجز دوف انتظار طمب 
الذي يجوز لو في بعض الحاالت التقدـ بو في حالة تقاعس الييئة في و  المعني باألمر،

باعتبار ما بقي مف قدرة المؤمف لو عمى في جميع األحواؿ يتـ تقدير مدى العجز و  تحويمو.
 تكوينو الميني.و  كذا مؤىبلتوو  العقميةو  قواه البدنيةو  عمرهو  حالتو العامةو  العمؿ،

فإنو في حالة تعدد العوامؿ المتسببة في  27-84رقـ مف المرسـو  42وبحسب المادة 
 التأميف، فإف المؤمفىذه العوامؿ أو بعضيا سابقة لمتاريخ الذي يبتدئ منو  لو كانتو  العجز

لو يستفيد مف احتساب إجمالي العجز مف أجؿ المنح المحتمؿ لممعاش. دوف األخذ بعيف 
 اإلعتبار تاريخ ىذه العوامؿ المسببة لمعجز. 

ييدؼ التأميف عمى العجز إلى منح معاش لممؤمف لو الذي يضطره العجز إلى 
بالتالي فإف و  ،سالؼ الذكر 11-83مف القانوف رقـ  31وفقا لنص المادة  التوقؼ عف عممو

إصابتو بعجز ذىب تعويض العامؿ عف فقداف األجر بسبب و  ىذا المعاش موجو لتغطية

                                                                                 

(1) Rachid TADJINE, Guide de sécurités Sociales, P 82. 
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التأمينات  منو فإف المستفيد مف أداءاتو  .(1) بنصؼ قدرتو عف العمؿ أو الكسب عمى األقؿ
الحؽ اإلجتماعية مف باب التأميف عمى العجز ىو المؤمف لو شخصيا بحيث يعتبر ىذا 

، عمى أنو إذا توفي صاحب ىذا المعاش فإنو يؤوؿ استئثاري لو ال يجوز أف ينتفع بو غيره
 .إلى ذوي حقوقو

فبالنسبة لفئة  يختمؼ تصنيؼ العجز باختبلؼ الفئة التي ينتمي إلييا المؤمف لو
قد اعتمد المشرع و  .كما سبؽ اإلشارة إليو العماؿ األجراء يصنؼ العجز إلى ثبلثة أصناؼ

تحضير مبمغ المعاش المستحؽ لممؤمف الذي و  لجزائري ىذا التصنيؼ فيما يخص حسابا
 يضطره عجزه سواء كاف جزئي، كمي، مؤقت أو مستديـ لمتوقؼ عف ممارسة نشاطو الميني

وعميو تحدد قيمة معاش العجز ، (2) 11-83رقـ مف القانوف  36ذلؾ مف خبلؿ المادة و 
 .عمى أساس صفتو

مف  العجز عند انتياء المدة القصوى التي استفاد خبلليا المؤمف لوويتـ تقدير حالة 
عمى ذلؾ يقدر العجز إجماال دوف و  .(3)األداءات النقدية في باب التأميف عمى المرض

لو كانت ىذه و  باقي العوامؿ األخرىو  التمييز بيف المرض أو الحادث الذي تسبب فيو،
الجروح و  منو التأميف. غير أف األمراضألخيرة أو بعضيا سابؽ لمتاريخ الذي يبدأ ا

 واإلعاقات البدنية الخاضعة لتشريع خاص ال تؤخذ بعيف اإلعتبار في تقدير حالة العجز.
                                                                                 

(1)338311
Voir aussi Dominique GRANDGUILLOT, L’essentiel du droit …, op. cit. p. 63-64 

(2) 

36

45831115
9617

(3) 358311 
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 إحتساب معاش إلعػجػز -ثانيا

يحتسب المعاش الناتج عف حادث العمؿ أو الناتج المرض الميني وفقا ألحكاـ قانوف 
 النحو التالي :  ىعم 13-83رقـ 

 معاش إلناتج عف حادث إلعمؿ :إلب إحتسا( 7
األمراض المينية و  المتعمؽ بحوادث العمؿ 13-83مف قانوف رقـ  6نصت المادة 

 عمى أنو : 
 "يعتبر كحاث عمؿ، كؿ حادث إنجرت عنو إصابة بدنية ناتجة عف سبب مفاجأ 

  طرأ في إطار عالقة إلعمؿ."و  وخارجي

ىذه القدرة و  قدرة العامؿ )المؤمف لو(فقد ينتج عف حادث العمؿ عجز دائـ يحد مف ال
بسبب ما يحممو و  مدى تأثير ىذا األخير عمى وظائفو البدنية،و  تختمؼ مف متضرر ألخر

التي تتجسد في فقدانو القدرة عمى و  العجز الدائـ مف انعاكسات سمبية عمى العامؿ المصاب،
مثؿ بفقداف القدرة عمى يضع حدا لعبلقة العمؿ، إضافة التأثير المادي المتو  مزاولة عممو

التي تتجسد و  الكسب، لذا منح المشرع الجزائري لممؤمف لو إجتماعيا حقوؽ تتناسب مع حالتو
 في منح ريع. 

فممحصوؿ عمى ىذا الريع، عمى المؤمف لو أف يصرح لممستخدـ بالحادث العمؿ الذي 
العطؿ و  ة القاىرةساعة بإستثناء حالة القو  24تعرض لو إما بنفسو أو مف ناب عنو في ظرؼ 

بعد إخطار و  السالؼ الذكر 13-83مف قانوف رقـ  13ىذا طبقا لنص المادة و  الرسمية
المستخدـ بيذا الحادث فعمى ىذا األخير أف يبمغ لييئة الضماف اإلجتماعي فور عممو في 

عمى ىيئة الضماف اإلجتماعي أف تنظر في و  ساعة دوف إحتساب أياـ العطؿ 48مدة 
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يوما طبقا لنص المادة  20تبث في طابع الميني لمحداث في ظرؼ و  لمعامؿعناصر الممؼ 
13-83قانوف رقـ  16

(1).  

 عف العمؿ  (2)بعد قبوؿ الممؼ يمنح لمعامؿ المصاب الذي يعتريو عجز دائـ
الحؽ في ريع الذي يحسب مبمغو مف خبلؿ جدوؿ يتضمف معظـ حاالت الػػعجػز الػػذي قػػد 

 بياف كؿ نوع حيث يتضمف ىذا الجدوؿ حاالت لمفقد العضوي يتعرض ليا العامؿ مع 
عدـ ورود حالة العجز المؤمف لو في ىذا الجدوؿ  في حالةو  السمع،و  و حاالت لفقد البصر

 يتـ لمجوء إلى الطبيب المستشار لدى ىيئة الضماف اإلجتماعي الذي يدلي بشيادة طبية
 نسبتو. و  تثبت العجزو 

مف أجر المنصب المتوسط  13-83مف قانوف رقـ  45فيحسب الريع وفقا لممادة 
الذي يتقاضاه المصاب لدى مستخدـ واحد أو عدة مستخدميف خبلؿ اإلثنى عشر شيرا التي 

المتعمؽ  13-83مف قانوف رقـ  40نصت المادة و  تسبؽ التوقؼ عف العمؿ نتيجة الحادث
قيمة األجر الحقيقي عمى األمراض المينية عمى أنو يحسب الريع أيا كانت و  بحوادث العمؿ

معدؿ ساعات األجر الوطني األدنى  2300أساس أجر سنوي ال يجوز أف تقؿ قيمتو عف 
يحدد كيفيات تطبيؽ العناويف الذي  28-84. كما نص عميو المرسـو رقـ (3)المضموف

 .(4)مف نفس القانوف 17إلى  12طبقا لممواد  13-83الثامف مف القانوف رقـ و  الرابعو  الثالث

                                                                                 

(1)

201050
(2) 

(3) 

(4) 842811021984
8313020719837

14021984



 

 209  

 

كما أف يمكف تعديؿ مقدار الريع الممنوحة وفقا لنفس الشروط التي يعاد وفقيا تقدير 
مف نفس  84قيمة معاشات العجز المترتبة عمى التأمينات اإلجتماعية وفقا ألحكاـ المادة 

 القانوف.

 : مينيإلمرض ( إحتساب إلمعاش إلناتج عف إل3
لمينة معينة وعمى عكس فالمرض الميني ىو مرض ينتج عف الممارسة العادية 

الحادث الميني الذي يمكف تحديده بالزماف والمكاف فإف المرض الميني ال يمكف تحديد بداية 
 اإلصابة بو بدقة وىو ينتج عف عامميف:

 أي قابمية الفرد مف حيث تكوينو البيولوجي لمتعرض ألمراض مينية. عامؿ ذإتي -

 بلقتو مع ظروؼ العمؿ. ذي تأثير مساعد عمى المرض في ع ،عامؿ ميني -

 ولكف ىذا ال يعني أف سببو األساسي ليس المينة لتداخؿ عامؿ القابمية الذاتية.
 ،(1)وبعكس حوادث العمؿ التي عرفيا المشرع فإف األمراض المينية لـ يتـ تعريفيا

المتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض المينية  13-83رقـ مف قانوف  63حيث تنص المادة 
 :عمى ما يمي

تعتبر كأمرإض مينية كؿ أمرإض إلتسمـ وإلتعفف وإالعتالؿ إلتي تعزى إلى مصدر أو "
 ."خاص تأىيؿ ميني

نما تـ تحديد قائمة األمراض لـ يعرؼ المشرع  األمراض المينية تعريفا محددا ودقيقا وا 
مثاؿ ، و (2)ذات المصدر الميني المحتمؿ واألعماؿ التي يتسبب فييا بموجب قرارات وزارية

والقرار الوزاري المؤرخ في  23/10/1975ذلؾ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في 
باإلضافة  .االذي يحدد قائمة األمراض التي يحتمؿ أف يكوف مصدرىا ميني 05/05/1996

                                                                                 

(1) 62
(2) 648313
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إلى عدة جداوؿ لؤلمراض المينية تتضمف تعييف ىذه األمراض، مدة التكفؿ بيا، واألعماؿ 
  .(1)التي تتسبب فييا

المرض الميني توفر عبلقة السببية بيف المرض وطبيعة العمؿ المؤدي جب يستو 
ويثبت ذلؾ عف طريؽ الخبرة، وكما سبؽ وأف قمنا فإنو يستثنى مف نطاؽ األمراض المينية 
ف كانت مينية لكنيا غير واردة ضمف القوائـ المذكورة أعبله، مع ذلؾ  تمؾ األمراض التي وا 

 .(2)يف عمى المرضالتكفؿ بيا يتـ في إطار التأم

ويقع عمى صاحب العمؿ الذي يستخدـ وسائؿ مف شأنيا أف تتسبب في أمراض 
 ر الوالئػػيػػديػمػمينية أف يصرح بيا لدى ىيئة الضماف االجتماعي ولمفتش العمؿ وكذلؾ ال

لمصحة. وتجدر اإلشارة إلى أف القواعد المتعمقة بحوادث العمؿ تطبؽ عمى األمراض المينية 
 .(3)السالؼ الذكر 13-83مف قانوف رقـ  72و 71مراعاة أحكاـ المادتيف ىذا مع 

نجد أف المشرع الجزائري  13-83مف قانوف رقـ  70و بالرجوع إلى نص المادة 
أف لنا إلى تطبيؽ نفس اإلجراءات والقواعد المعموؿ بيا في مجاؿ حوادث العمؿ غير اأح

يوما إلى  15مف نفس القانوف مف  71ماد التي حددتيا الو  الخبلؼ يكمف في فترة التصريح
 أشير التي تمي المعاينة الطبية األولى لممرض. 3

 الفرع الثاوي

 جلدًر أداءاث العجس الدائم 

 في تقديـعند التكفؿ بالمصاب عي ىيئة الضماف االجتماتتمثؿ الحماية التي تقررىا 
مف حيث  ابػػصػبالم فؿػكػتػلنقدية إذ يمكف إعتبار األولى ىي او  نوعيف مف األداءات عينية

                                                                                 

(1) 53
(2) 53
(3) 708313
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التي و  ،(1)لو الوظيفيو  التأىيؿ المينيو  واألجيزة التعويضية العبلج،و  تقديـ الرعاية الطبية
 .(2)المصاب بعجز مينيو  المصاب بعجز صحي يستفيد منيا عمى حد سواء

النقدية، لما ليذه االخيرة مف أىمية في  في حيف أف االختبلؼ يرد في األداءات
إذ  جراء إصابتو بالعجز،دخؿ بديؿ لؤلجر الذي فقده ذلؾ في منح و  لتكفؿ بالمصابتحقيؽ ا

نظرا لطبيعة كؿ  )ثانيا(العجز الميني و  )أوال(تختمؼ ىذه األداءات بيف العجز الصحي 
 منيما.

 إألدإءإت إلنقدية إلخاصة بالعجز إلصحي - أوال

مف أداءات نقدية في شكؿ  أّكد قانوف التأمينات االجتماعية عمى أف المصاب يستفيد
مف القانوف  36وية مرتبطة باألصناؼ المحددة في المادة ئم ةمعاش يحّدد عمى أساس نسب

 .(3)المرجعي الذي يحسب عمى أساسو المعاش األجر ، وكذاالسالؼ الذكر 11-83رقـ 

 مف إألجر إلمرجعي : %43وؿ يساوي دفع معاش لمصنؼ إأل ( 7
 :أنو  أمينات االجتماعية عمىمف قانوف الت 37تنص المادة 

مف إألجر  %(43) "يساوي إلمبمغ إلسنوي لممعاش إلمدفوع لمعجزة مف إلصنؼ إألوؿ
 : إلسنوي إلمتوسط لممنصب إلذي يحسب بالرجوع إلى

 إما إلى آخر أجر سنوي تـ تقاضيو. -
ما إلى إآلجر إلمتوسط لثالث سنوإت حيث بمغ أجر إلمعني باألمر أقصاه خالؿ و  - إ 
 ياتو إلمينية، إذ إكاف ىذإ إألجر ىو أحسف موإتاة لو.ح

  "...وعندما ال تتـ لممعني باألمر ثالث سنوإت مف إلتأميف، 

                                                                                 

 ، سالؼ الذكر.11-83مف القانوف رقـ  8المادة  (1)
 ، سالؼ الذكر.13-83مف القانوف رقـ  30و 29و 28المواد  (2)
(3) 426442
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 ستيف بالمائة ف مف نص المادة أعبله أف العجزة مف الصنؼ األوؿ يستفيدوف مفيتبيّ 
فقط مف األجر المرجعي ما يعادؿ نصؼ أجر المنصب المتقاضى مف طرؼ  60%

 ممصاب.لمصمحة األجر األكثر  جر المرجعيحيث يراعى في تحديد األ المصاب

 مف إالجر إلمرجعي : %83يساوي  دفع معاش لمصنؼ إلثاني( 3
مف القانوف رقـ  38حّدد المشرع معاش العجزة مف الصنؼ الثاني في نص المادة 

 عمى أنو :  83-11
مف إالجر إلمحدد  %83يساوي إلمبمغ إلسنوي لمعاش إلعجزة مف إلصنؼ إلثاني "

 .في إلمادة إلسابقة"

ثمانيف المادة أف العجزة مف ىذا الصنؼ يستفيدوف مف معاش يقدر ب يتبّيف مف ىذه
 ىو مبمغ يقترب إلى مبمغ األجر الذي كاف يتمقاهو  المرجعيمف األجر  %80بالمائة 

 المصاب قبؿ إصابتو.

منو  %73زإئد  مف إألجر إلمرجعػػػي %83دفع معاش لمصنؼ إلثالث يساوي   (0
 لإلسػػتعانة بالغير :

 حتاج إلى مساعدةيعتبر العجزة مف ىذا الصنؼ مقارنة بالصنؼ الثاني فئة خاصة ت
" يساوي  وػػعمى أنسالؼ الذكر،  11-83مف القانوف رقـ  39المادة  ىو ما أكدتوو  الغير

إلمادة مف إألجر إلمحدد مف  %(83إلمبمغ إلسنوي لمعاش إلعجزة مف إلصنؼ إلثالث )
دوف أف تقؿ إلزيادة عف قدر أدنى يحدد عف طريؽ  %73يضاؼ بنسبة و  أعاله، 01

 إلتنظيـ".

خصوصية ىذه الفئة مف العجزة مف  المشرع قد راعى ف مف خبلؿ ىذه المادة أفتبيّ ي
مف  %80ثمانيف بالمائة بلمعاش المصاب، المحدد  %40ئة اخبلؿ إضافة نسبة أربعيف بالم

 لقضاء شؤوف حياتو العادية. ى يستطيع اإلستعانة بالغيرالمرجعي حتاألجر 
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 إألدإءإت إلنقدية إلخاصة بالعجز إلميني - ثانيا

اليومية في حالة  اتتتمثؿ األداءات النقدية الخاصة بالعجز الميني في التعويض
 .العجز المؤقت وريع في حالة العجز الدائـ

 مف إألجر : %733وي تسا إليومية إلخاصة بالعجز إلمؤقت اتإلتعويض( 7
  اليوميةات يصطمح عمييا بالتعويضو  يستفيد المصاب بعجز مؤقت مف أداءات نقدية

معاش  وضػػت عػػػؤقػػمػز الػػجػعػىو المصطمح الذي إستعممو المشرع في تحديد أداءات الو 
 %100، ليؤكد أف المصاب يتقاضى تعويضة العجز كما ىو الحاؿ بالنسبة لمعجز الصحي

 . (1)مف أجره

أف ىذه األداءات تكوف  الذكر، السالؼ 13-83قد بّيف المشرع في قانوف رقـ و  كما
في ىذا اإلطار و .(2)نفسيا سواء بالنسبة لمعجز الناتج عف حادث عمؿ أو مرض الميني

التي تستحؽ و  التعويضة اليومية السالؼ الذكر، قيمة 13-83مف قانوف  37المادة  حددت
( مف مبمغ 1/30إذ يجب أف ال تقؿ عف الواحد مف الثبلثيف ) ،عف كؿ يـو عمؿ أو غيره

ئة االضريبة، أي ما يعادؿ مو  األجر الشيري الذي تقتطع منو اشتراكات الضماف االجتماعي
ال  أفحيث يجب  مف األجر اليومي لممنصب الذي كاف يشغمو المصاب، %100ئة ابالم
 .(3)دنى المضموف( مف األجر الوطني األ1/30ىذه التعويضة عف )تقؿ 

                                                                                 

(1) 

2014105
(2) 708313

7172
(3) 378313

130

130
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 بحادث ميني  لممصاب التعويضة اليومية ألـز المشرع ىيئة الضماف االجتماعي بدفع

 تدفع ىذه التعويضة طيمة فترة  حيث ،(1)عف العمؿ لمتوقؼ إبتداءا مف اليوـ الموالي
 أشارتفقػد  نييػالنسبة لممرض المػأما ب، (2)العجز أو الوفاةالعجز التي تسبؽ إما الشفاء أو 

إبتداءا مف اليـو الموالي تدفع  التعويضة اليوميةأف  13–83مف القانوف رقـ  71المادة 
 .(3)لمتاريخ المعاينة األولى لممرض

 : إلريع إلخاص بالعجز إلدإئـ( 3
المشرع تحديد األداءات النقدية الخاصة بالعجز الدائـ بنسبة العجز المحددة في  ربط
السالؼ الذكر، حيث يستفيد المصاب في حالة  13-83مف القانوف رقـ  44نص المادة 

  .الدائـ الكميفي حالة العجز  ريعمف و  رأسماؿ تمثيمي،الدائـ مف الجزئي العجز 

 :إلرأسماؿ إلتمثيمي لريع إلعجز إلجزئي إلدإئـ  سابتحإ ( أ
يتحدد الرأسماؿ التمثيمي بضرب مبمغ الريع السنوي لمريع في معامؿ سف المصاب 

 التي تنص عمى أنو: السالؼ الذكر 28-84مف المرسـو رقـ  16لمادة احسب ما تؤكده 
يساوي إلرأسماؿ إلذي يتمثؿ فيو إلريع إلمبمغ إلسنوي لمريع كما ىو محدد في إلمادة "

 أعاله مضروبا في إلمعامؿ لسف إلمصاب". 77

مبمغ  يتـ بالحصوؿ أوال عمى لمريع يتّبيف مف المادة أعبله أف تحديد الرأسماؿ التمثيمي
السالؼ  28-84المرسـو رقـ  15المادة  الريع السنوي الذي يتحدد وفقا لممعايير الواردة في

يحدد إلرأسماؿ إلذي يتمثؿ فيو إلريع إلمنصوص عميو في " : ، التي تنص عمى أنوالذكر

                                                                                 

 .105يطجغ صاتك، ص  واصز بايك، (1)

 ، انضانف انصكط، ػهٗ أَّ : 13-83يٍ انمإٌَ ضلى  36ذُض انًازج  (2)

" ذسفغ ذؼٕٚؼح ٕٚيٛح نهؼحٛح إترساءا يٍ انٕٛو انًٕانٙ نهرٕلف ػٍ انؼًم َرٛجح انحازز، ذالل كم فرطج انؼجز ػٍ 

 جطح أٔ انٕفاج".انؼًم انرٙ ذضثك إيا انشفاء، أٔ جثط ان

(3) 718313
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إلمذكور أعاله تبعا  7080يوليو سنة  3إلمؤرخ في  70 -80رقـ  مف إلقانوف 77إلمادة 
 ريع يحسب ألمر عمى أساس ما يمي:  -تالية: لمعناصر إل

إألجر إلوطني إألدنى إلمضموف إلمعموؿ بو عند تاريخ إلرسممة، كيفما كاف إألجر  -
 إلذي قبضو إلمصاب 

 نسبة إلعجز إلمحّددة، -
 ،إلسف إلتي بمغيا إلمصاب عند تاريخ إلتئاـ إلجرح -
لوزير إلمكمؼ بالضماف معامؿ يطابؽ سف إلمصاب وفقا لمقياس يحدده بقرإر إ -

 إإلجتماعي".
في حسب المعايير المحددة في المادة أعبله،  يضرب المبمغ المتحصؿ عميو بعدىا

الخاص  13/02/1984القرار الصادر في  هحدد الذي المعامؿ المقابؿ لسف المصاب
كمما ، الذي يبيف أنو (1)مرض مينيؿ أو رأسماؿ النموذجي لريع حادث العمأساس الحساب ب

كمما كاف بالتالي قيمة الريع أكبر، و و  (2)أكبر المقابؿ لو كاف سف المصاب أقؿ كاف المعامؿ
(3)الرأسماؿ التمثيمي لمريع أقؿ كاف المعامؿ وقيمة المصاب متقدما في السف

. 

 : ريع إلعجز إلكمي إلدإئـب( حساب 
ص يحسب ريع العجز الكمي الدائـ بضرب نسبة العجز المحددة في القرار الخا

المادة  وىو ما تبينو ، في األجر المرجعي(4)بتحديد المعدالت الطبية الخاصة بالعجز الدائـ
 السالؼ الذكر، عمى أنو : 13–83مف القانوف رقـ  45

                                                                                 

(1)131984
714021984

(2) 

201586
(3)1319842117.511

706.97 
(4) 441
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أعاله، مضروبا في  73و 00يساوي مبمغ إلريع إألجرة إلمشار إلييا في إلموإد "
 .نسبة إلعجز"

 : عمى أنو 13-83القانوف رقـ  مف 39المادة األجر المرجعي حسب يحسب و 
إلذي  يحسب إلريع عمى أساس إألجر إلمتوسط إلخاضع إلشترإكات إلضماف إإلجتماعي" 

شيرإ  (73) مستخدميف خالؿ إإلثني عشر وإحد أو عدة تتقاضاه إلضحية لدى مستخدـ
 .إلتي تسبؽ إلتوقؼ عف إلعمؿ نتيجة إلحادث "

ة اختيار األجر المرجعي الذي يحقؽ أكثر أف المشرع لـ يمنح إمكانيمف ىنا بلحظ ي
، غير أنو بيف مصمحة لممصاب كما ىو المعموؿ بو عند حساب مبمغ معاش العجز الصحي

شير حيث يحسب األجر المرجعي في ىذه  12الحالة التي ال يستوفي فييا المصاب مدة 
 الحالة : 

 ا.واحد اأجر المنصب إذا عمؿ شير إما عمى أساس  -

ة التي ينتمي إلييا المصاب ينيأجر منصب عمؿ مطابؽ لمفئة المس أو عمى أسا -
 .(1) إذا عمؿ لمدة تقؿ عف شير واحد

مف مبمغ الريع إذا كاف  %04أربعيف بالمئة كما منح المشرع إمكانية إضافة نسبة 
المصاب يحتاج إلى مساعدة الغير وىي تعتبر نفس النسبة المعموؿ بيا في العجز الصحي، 

تيا تختمؼ بإختبلؼ مبمغ الريع الذي يحسب عمى أسس مرجعية مختمفة كما تـ إال أف قيم
 .(2)بيانو

  

                                                                                 

(1) 138428408313
21983

(2) 442 
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 املبحح الجاني

 عالقة العنل كنخلفات انتهاء حكوق مكررة

 بشبب املشتخدم

يشكؿ الفسخ في عبلقة العمؿ محددة المدة أو غير محددة المدة، عائقا أماـ إنيائيا 
ه العبلقة ، يعتبر أصبل فسخا مقترنا بخطأ، واستثناء قبؿ حموؿ أجميا ، فكؿ فسخ مسبؽ ليذ

ليذا األصؿ يجوز تقريره لسبب أو آلخر، يمكف فيو لمطرؼ المتضرر أف يرجع بطمب 
 التأديبي التسريح كحالة ،تعويض عمى موقعو، دوف أف يكوف ليذا التعويض طبيعة األجر

 فيو ىراعت لـ إذا اتعسفي اريحتس يرخاأل ىذا يكوف فأ عمى جسيـ لخطأ إرتكابو بسبب لمعامؿ
  .الموضوعيةو  الشكمية اإلجراءات

تسعينيات حالة جديدة مف الأفرزت األزمة اإلقتصادية التي عاشتيا الجزائري في  كما
ظروؼ الىي التسريح إلسباب إقتصادية أيف تكوف فييا إرداتي الطرفيف مقيدة بو  التسريح

في العديد مف صعوبات مالية مما ىذه األخيرة ع وقو اإلقتصادية التي تعيشيا المؤسسة نتيجة 
وزيادة المردودية في اإلنتاج بأقؿ  اتأثر بالسمب عمى العماؿ وذلؾ قصد التقميؿ مف النفق

نما التسريح الالتكاليؼ خصوصا في خضـ المنافسة الحرة، حيث لـ يعد يوجد إجراء  فردي وا 
س لؤلسباب التقميدية بؿ لسبب جديد وىذا لي اجماعيتسريحا تعدى إلى أكثر مف ذلؾ وأصبح 
 .وىو السبب االقتصادي والتقني

 يمكف العمؿ عقد بعد لما ةمتواصم أثر يرتب التأديبي التسريح أحكاـ مراعات عدـ
 ألحد يمكف أنو غير المكتسبة الحقوؽو  اإلدراج إعادة في يتمثؿو  منصبو إسترجاع لمعامؿ
  مقابؿ أثر فيرتب العمؿ منصب إلى الرجوعو  اإلدماج إعادة يرفض أف العمؿ عبلقة طرفي
 مف أشير 6 مدة عف العامؿ يتقاضاه الذي األجر عف يقؿ ال الذي ماليال تعويضال وىو

 .إألوؿ( )إلمطمب المحتممة بالتعويضات اإلخبلؿ دوف العمؿ
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لحماية الطرؼ الضعيؼ قانونية  المشرع حموالأما بالنسبة لمتسريح اإلقتصادي أوجد 
 التقاعد المسبؽ كوسيمة لجبرو  العامؿ عمى صندوؽ البطالةىو العامؿ كإحالة و  في العبلقة

يرتب آثار مف اإلنياء لعبلقات العمؿ أيضا ىذا النوع فإف عميو و  ،ضرر بسبب لفقداف الدخؿ
طابع خاص تنشأ عبلقات جديدة  متميزة مقارنة بالعقود بصفة عامة تتجمى بتعويضات مف

 .)إلمطمب إلثاني(معاش التقاعد المسبؽ و  بطالةمع ىيئات خاصة، كتعويض ال

 

 املطلب األول

 عشفيالتعويض عو التشريح الت

الموضوعية تسريحا تعسفيا تترتب و  يعد خرؽ إلجراءات التسريح التأديبي الشكمية منيا
مف قانوف  9المعدلة بالمادة  11-90رقـ مف قانوف  2فقرة  4-73المادة عميو آثار حددتيا 

ىي عمى و  المتمثمة بمنح تعويضات لمعامؿ مقابؿ المساس بمركزه القانوني،و  21-96رقـ 
  ،او تعويضو نقدا ما بإعادة إدماجو إلى منصب عمموإنوعيف 

مف أىـ التعويضات الممنوحة لمعامؿ كونو يستعد  اتعويض عينيإعادة اإلدماج يعتبر 
باإلضافة إلى ما قد جو منصب عممو مع إحتفاظو بجميع المزايا المكتسبة بعد إعادة إدرا

التي ليس ليا عبلقة ني دمف ؽ.م 124المادة عمى أحكاـ بناء تعويض يتحص عميو مف 
  .)إلفرع إألوؿ(مف قانوف العمؿ  4-مكرر 73المادة بمضموف التعويض الوارد في 

قابؿ م انقدي امعامؿ تعويضلمنح غير أنو في حالة رفض المستخدـ إلعادة اإلدماج ي
عمى  ،إستحالة ذلؾكما قد يكوف عدـ اإلدماج ناتج عف مؿ إعادة اإلدراج العصاحب رفض 

)إلفرع المحددة قانونا لعناصر التعويض عف التسريح التعسفي تقدير المبمغ وفقا أف يكوف 
  إلثاني(.
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 الفرع ألاول 

 الخعىيض العيني عً الدسريح الخعسفي

تسريحو تعسفيا فيتمثؿ  يعد التعويض العيني أفضؿ ضمانة تقرر لمصمحة العامؿ بعد
ذلؾ تجسيدا لمبدأ الحؽ في و  التعويض العيني في إعادة إدماج العامؿ في منصب عممو

الحؽ في إسترجاع منصب عممو كما يعتبر إعادة إدماج العامؿ أفضؿ وسيمة لجبر و  العمؿ
عادة العامؿ إلى منصب عممو ىو إلغاء لقراو  الضرر الناتج عند تسريحو بطريقة تعسفية. ر ا 

نطبلقا مف القانوف المدني في المادة إىو ما تطرؽ إليو المشرع الجزائري و  التسريح التعسفي
 .والمتمـ المعدؿ 11-90مف قػػانػػػػوف رقػػػػـ  4-73كرسو في المادة و  ،(1)ؽ.مدني 164

ينتج عف تقرير إعادة إدماج العامؿ حؽ آخر يتمثؿ في إحتفاظو باإلمتيازات  
ؿ جمع الحقوؽ المترتبة عف عبلقة العمؿ بعد إنتيائيا عف طريؽ التي تشمو  المكتسبة
 التسريح.

اجتماعي فاألوؿ و  إف التتبع التشريعي لقانوف العمؿ يبيف أف ىناؾ نمطيف اقتصادي
يحاوؿ أف يحرر اإلقتصاد مف أحكاـ قانوف العمؿ أما الثاني يتمسؾ بالمكتسبات التي تـ 

احب العمؿ بسمطة التأديب العامؿ الطي يرتكب أخطأ تحقيقيا في قانوف العمؿ أماـ تمتع ص
سمطتو التأديبية التي  قد يخالؼ صاحب العمؿ القواعد الخاصة بممارسةو  مينية جسيمة،

يمنح ليذا و  ينتج عنيا إلغاء قرار التسريح الذي أصبح ذات طابع تعسفي في حؽ العامؿ
قو المكتسبة في حالة تقديـ طمبو ( مع اإلحتفاظ بحقو أوالاألخير الحؽ في إدعادة اإلدماج )

  .)ثانيا( بذلؾ لممحكمة

                                                                                 

(1) 164
180181
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  اجػػػادة إإلدمػػػإعإلحؽ في  - أوال

التعويض العيني األثر المجسد لمتعويض العادؿ لمضرر البلحؽ بالعامؿ جراء يعد 
وىو ما أكده المشرع الجزائري في التسريح التسعفي، فيو الذي يمكنو مف إسترجاع منصبو 

 .11-90القانوف رقـ 

 :مقرر في قانوف عالقات إلعمؿ ؽكح( إعادة إإلدماج 7
يعد إعادة إدراج العامؿ المسرح تعسفيا تجسيدا لمبدأ الحؽ في العمؿ كرسو العيد 

والتي صادقت عمييا  1966الثقافية الصادر في و  اإلجتماعيةو  الدولي لمحقوؽ اإلقتصادية
صب عممو وىذا ال يتحقؽ إال بإعتبار حماية لمعامؿ وضماف لو إستقرار في من (1)الجزائر

يعتبر ىذا الحؽ مف أولويات المطالب التي تنادي بيا النقابات العمالية و  إعادة إدماج حقا لو
 تماشيا مع مبدأ إستقرار سوؽ العمؿ.

 73لـ يعط المشرع الجزائري تعريفا مفصبل إلعادة اإلدراج بؿ نص عميو في المادة 
 اعػػتػػػبرإذ  73حكاـ المادة رتبو نتيجة لخرؽ المستخدـ ألو  11-90مف قانوف رقـ  4مكرر 

عمى المحكمة القضاء باعادة اإلدراج بموجب حكـ إبتدائي نيائي كتعويض و  التسريح تعسفيا
عيني عمى أف أساس أف ىذا األخير ىو بمثابة إعادة الحالة إلى ما كانت عميو مف قبؿ 

 . (2)يقة تعسفيةي قبؿ إنتياء عبلقة العمؿ بطر أوقوع الضرر 

 مرحمة جوىرية وقبؿ لجوء العامؿ إلى القضاء يشترط عمى العامؿ المرور عبر 
ذ جميع مراحؿ التسوية الودية لمنزاع القائـ بينو استنفوىي عرض نزاعو أماـ مفتشية العمؿ ال

                                                                                 

(1)896716051989

1612196620
17051989

(2) 312



 

 221  

 

العمؿ، فبعد عرضو النزاع عمى ىذا المكتب عف طريؽ مفتش العمؿ وتولي صاحب وبيف 
استدعاء طرفي النزاع ومحاولة إيجاد حؿ وسطي يرضي جميع األطراؼ، فإذا  ىذا األخير

يعد محضر ىذا المحضر سندا و  قبؿ كؿ طرؼ بالحؿ الودي حرر محضر المصالحة،
تنفيذيا يجوز تقديـ طمب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسـ اإلجتماعي في حالة إمتناع عف تنفيذ 

 قبؿ أحد األطراؼ. الكمي أو الجزئي إلتفاؽ المصالحة مف

 في حالة رفض المستخدـ إعادة اإلدراج لمنصب عممو وفقا لمحضر المصالحة 
ؽ.إ.ـ.وا  يجوز لرئيس القسـ اإلجتماعي أف يأمر بالتنفيذ الفوري  508 بأحكاـ المادة بلو عم

تحت طائمة غرامة تيديدية مع إميار األمر بالنفاذ المعجؿ رغـ المعارضة أو اإلستئناؼ 
. 509، 323والمادتيف  04-90مف قانوف رقـ  35، 34حكاـ المادتيف طبقا أل  ؽ.إ.ـ.وا 

عندئذ محضر عدـ مصالحة طبقا مفتش العمؿ وفي حالة استمرار الخبلؼ فيحرر 
المتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في العمؿ،  04-90رقـ مف قانوف  37، 36، 19لممواد 

ئلشارة أف فإف محضر عدـ المصالحة لو  .ضاءالذي يمكنو مف رفع العامؿ لدعوى أماـ الق
ال سقط حقو في ذلؾ طبقا لممادة و  أشير 06ىو شرط جوىري رفع الدعوى في آجاؿ   504ا 

 .(1)اإلداريةو  مف قانوف اإلجراءات المدنية

 : إلمستخدـفي موإجية تعسؼ حؽ اج مإعادة إإلد ( أ
 قرار التسريح بعد رفع العامؿ لدعواه أماـ الجية المختصة لمطالبتو بإلغاء 

عادة إدماجو لمنصب عممو، تسميط المحكمة لرقابتيا عمى شرعية قرار التسريح وفي حالة و  وا 
ثبوت مخالفة إجراءات التسريح أو تعسؼ المستخدـ في إستعماؿ سمطتو التأديبية يفصؿ 

 القضاء بإعادة اإلدراج العامؿ لمنصب عممو. 

قد يواجو حالتيف، أوليما حالة شغور  إف الحكـ بإعادة اإلدماج العامؿ لمنصب عممو

                                                                                 

 صانف انصكط.، انًرؼًٍ لإٌَ اإلجطاءاخ انًسَٛح ٔاإلزاضٚح 09-08يٍ لإٌَ ضلى  504انًازج  (1)
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في ىذه الحالة ال يشكؿ أي عائؽ أماـ المستخدـ إلرجاع العامؿ و  المنصب العامؿ األصمي
ىي عدـ شغور المنصب العامؿ األصمي فينا عمى و  لمنصبو األصمي، أما الحالة الثانية

ة أف يكوف المستخدـ أف يدرجو في منصب مماثبل لمنصبو األصمي أو منصبا آخر شريط
ذا ما رفض العامؿ ىذا المنصب األخر و  بنفس األجر الذي كاف يتقاضاه،و  برضا العامؿ ا 

فعميو أف يعود لممحكمة أماـ القسـ اإلجتماعي لمفصؿ في طمبو خاصة إذا لـ تحدد المحكمة 
 نوع المنصب أو كممة "المنصب األصمي".

 قانوف رقـ البموجب  (1)مف قانوف العمؿ في تعديميا األوؿ 4-73نصت المادة 
يخير و  بناء عمى طمب العامؿ المسرح (2)عمى أف يكوف طمب إعادة اإلدراج آليا 91-29

 بيف طمب إعادة اإلدراج أو التعويض عف التسريح بعد إلغاء مقرر التسريح. 

 إعادة إإلدماج يخضع إلتفاؽ إلطرفيف :ب( 
أيف غير  21-96بموجب أمر رقـ  1996تعديبل أخر في  4-73عرفت المادة 

 ىذا و  اجػػػػػة اإلدمػػألػبخصوص مسألة إعادة اإلدماج بعدما أف حسـ في مس وف إتجاىمالمشرع 

أحالت ىذه المادة و  .(3)بترؾ األمر إلرادة األطراؼ في اإلتفاؽ عف إعادة اإلدماج مف عدمو
 الطرفيفمسألة إعادة اإلدماج يكوف عنصرا أساسيا في نص ىذه المادة بإستثناء رفض أحد 

 في حالة رفض أحدىماو  بمفيـو المخالفة ىذا يعني أف إعادة إلدماج يتـ بإتفاؽ الطرفيفو 

                                                                                 

(1) 391297349011

 
(2) 

2016

298 
(3) 200612427032006

1929032006
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يتـ ذلؾ بطريقتيف، إما أف يتقدـ صاحب العمؿ بطمب أو و  غالب ما يكوف صاحب العمؿو 
ىنا يحكـ القاضي بالتعويض و  بتصريح منو برفض إعادة ادماج العامؿ أثناء سير الدعوى

ما أف يصدر حكـ بإعادة اإلدماجو  تعسفي،عف التسريح ال  يرفض صاحب العمؿ التنفيذو  ا 
في ىذه الحالة عمى العامؿ أف يرفع دعوى إستعجالية أماـ القاضي اإلجتماعي بتنفيذ ىذا و 

 السالؼ الذكر.  04-90مف قانوف رقـ  39الحكـ تحت غرامة تيديدية طبقا لممادة 

 :إلعقد محدد إلمدةفي حالة إعادة تكييؼ ( إعادة إإلدماج 3

تعيف عمى العامؿ أف يطمب ي 11-90مف القانوف رقـ  12مخالفة نص المادة في حالة 
 ثار أخرى غير اآلثار األساسية لمثؿ ىذا النوع مف العقود.آىذا العقد ليرتب إعادة تكييؼ 

ثؿ ىذه الحالة حتى يقضي عمى تعسؼ ملقد جعؿ المشرع الجزائري حموال خاصة في 
 كذا لتفادي المساس باإلستقرار العقدي، و  ؿ في إستعماؿ سمطتو في اإلنياءصاحب العم

ى مطابقتيا لممادة دمو  ووىو ما أكدتو المحكمة العميا في مراقبة شرعية العقود المحددة المدة
 .(1)11-90مف قانوف رقـ  12

 إعادة إلتكييؼ إلقضائي لمعقد إلمحدد إلمدة:حاالت أ( 
 ؼ العقد محددة المدة إلى عقد غير محدد المدة في الحاالت التالية: يقـو القاضي بإعادة تكيي

 في إلعقد حالة تخمؼ ركف إلكتابة: 
التي مف خبلليا و  واضحة في ىذه الحالة، 11-90مف القانوف رقـ  11ف المادة أل 

ىو ما أكدتو المحكمة العميا في إحدى و  لى عقد غير محدد المدة.إيتحوؿ العقد المحدد المدة 
"عقود العمؿ المحددة المدة التي يتخمميا عقد غير مكتوب يؤدي إلى عمى أنو :  (2) قراراتيا

                                                                                 

(1) 

20136
(2) 16403015092005

2
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اعتبرت استمرار  (1)في قرار آخر و  ."11إنشاء عبلقة جديدة غير محددة المدة طبقا لممادة 
عبلقة العمؿ بعد انتياء األجؿ المتفؽ عميو، يكوف تجديدا ليا بؿ مولد لعبلقة جديدة مفترضة 

 لمدة غير محدودة.و  وف عقد مكتوببد

  إلعمؿ انوف ق 12حالة عدـ إحترإـ إحدى إلحاالت إلمذكورة في إلمادة: 
مر رقـ األالمتممة ب 11-90مف قانوف  12تعتبر الحاالت المنصوص في المادة  

ىي حاالت مذكورة عمى سبيؿ الحصر وجب عمى صاحب العمؿ التقيد بيا في  96-21
حيث بينت أنو "مف  (2)ىو ما أكدتو قرارات المحكمة العميا و  محددة المدةإبراـ عقود العمؿ ل

السالفة  12مخالفة لنص المادة و  قضاء أف عقود العمؿ المبـر لمدة محددةو  الثابت فقيا
 .11-90رقـ  انوفمف ق 14تتحوؿ إلى عقود غير محددة وفقا لمضموف نص المادة الذكر 

 دوف تمييز: 12إلمادة إلوإردة في كر كؿ حاالت مع ذقد محدد إلمدة حالة إبرإـ ع 
أف عقود عمى في إحدى قرارتيا ذلؾ كدت أو  تدخمت المحكمة العميا في ىذا الشأف 

 .(3)كؿ حاالت يعني عدـ تحديد سبب العقد العمؿ المجتمع بيا 

 حالة عدـ ذكر مدة إلعقد : 
عتبرت أف تخمؼ تحديدو  تدخمت المحكمة العميا في ىذا الشأف تخمفا ألحدى  ة مدة العقد يعدا 

في ىذه الحالة و  كما أكدت أف مدة عقد العمؿ مف إختصاص قاضي الموضوع (4)البيانات اإللزامية 
                                                                                 

(1) 11589925101994
3 

(2) 18877314032000
7 

(3)  32919508032006
2006269 

(4) 21257312032000
7 



 

 225  

 

كما اكدت كذلؾ إمكانية قاضي ، (1)سالؼ الذكر  14عبلقة لمدة غير محدودة طبقا لممادة  أتنش
  .(2)الذي يقـو بو العامؿ  الموضوع مناقشة مضموف العقد في مدى مطابقة المدة مع النشاط

 : لعقد إلعمؿ إلمحدد إلمدةضائي إلتكييؼ إلقإلناتجة عف إعادة ثار إأل  ب(
مف القانوف  12لقد جاءت معظـ قرارات المحكمة العميا بشأف مخالفة مضموف المادة  
شروط إبراـ العقد المحدد المدة ،لذا نجد أف أثار المترتبة عف و  الخاصة بحاالت 11-90رقـ 

 ذلؾ تتمثؿ فيما يمي:

  يترتب عمى ذلؾ :و  دةمحدد المير إلى عقد غ دةمحددة الممؿ عقود التحويؿ ع

 .4-73ذلؾ وفقا لنص المادة و  إعادة إدماج العامؿ في منصبو لمدة غير محددة -
خبلؿ المدة التي كاف فييا متوقفا عف  وتعويض العامؿ عف األضرار التي لحقجواز  -

 العمؿ 
تعويض حالة عدـ اإلتفاؽ عمى إعادة اإلدماج وفقا لنص المادة اإلستفادة مف ال -

أشير مف األجر باإلضافة إلى األضرار  6ىو تعويض عف مدة ال تقؿ و  4 -73
 التي قد تمحؽ بو.

اإلكتفاء و  و عميو يبقى اإلحتماؿ دائما اف يرفض صاحب العمؿ إعادة اإلدماج -
 . (3)بالتعويض 

 :737-34 رقـ رئاسيإلـو ( إعادة إإلدماج مف خالؿ إلمرس0

إتخذ المشرع الجزائري موقؼ فريدا مف نوعو في مسألة إعادة اإلدراج عند صدور 
يحدد كيفيات إعادة إدماج أو ، 27/03/2006، مؤرخ في 124-06رئاسي رقـ الالمرسـو 

                                                                                 

(1) 149011

(2) 2827949
(3) 21257312032000
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تعويض األشخاص الذيف كانوا موضوع إجراءات إدارية لمتسريح مف العمؿ بسبب األفعاؿ 
 ة.المأساة الوطنيالمتصمة ب

مف خبلؿ ىذا المرسـو سياسة إدماج فئة العماؿ والموظفيف الذي سرحوا أقر المشرع 
ال تعويضيـ و  لـ يتـ إعادة إدماجيـو  مف مناصب عمميـ ألسباب متصمة بالمأساة الوطنية

تصاص ، ذات إخ(1) نة والئيةػػجػػيؿ لػػـو عمى تشكػػػػرسػػمػص ىذا الػػن .بموجب قرارات قضائية
الموظفيف المسرحيف، و  مانع محمي لدراسة حاالت طمب إعادة اإلدماج ىذه الفئة مف العماؿ

كذا اإلحالة عمى صندوؽ التأميف و  كما ليا صبلحية إحالتيـ عمى التقاعد بمختمؼ أنواعو
 .(2)ذلؾ إستنادا إلى مختمؼ النصوص التي تنظـ الحماية اإلجتماعيةو  عف البطالة

 إلدماج بإجراءات بسيطة غير المفروضة في قوانيف العمؿ يكوف طمب إعادة ا
كشؼ و  قرار التسريحو  يتضمف الممؼ شيادة العمؿو  واإلجراءات المدنية واإلدارية

 في حالة تعذر الحصوؿ عمى ىذه الوثائؽ يتعيف عمى المجنة البحث و  ،(3)المداخيؿ
أشير  03لممؼ في غضوف لمفصؿ في ا (4)والتحري بكافة الوسائؿ عف المعمومات الضرورية

 .(5)مف تاريخ إيداع الطمب

                                                                                 

(1) 0306124

 
(2) 06124

8311
8312
9410

9411
(3) 0906124
 .َفضّيٍ انًطصٕو انطئاصٙ  05انًازج  (4)

 .َفضّيٍ انًطصٕو انطئاصٙ  06انًازج  (5)
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تعد سندات و  تعد قرارات ىذه المجنة ممزمة غير قابمة ألي طعف ميما كانت طبيعتيا
مف  22ال يسوغ لصاحب العمؿ أو الييئة المستخدمة طبقا لممادة و  (1)تنفيدية بمجرد تبميغيا

ال يتعرض صاحب العمؿ إلى و  ال حتى عرقمة التنفيذو  ىذا المرسـو أف ترفض التنفيذ ا 
 عقوبات جزائية منيا إىانة ىيئة نظامية.

نصت عمى حقوؽ تبعية  4مكرر  73تطبيقا ألحكاـ المادة و  إضافة إلى إعادة اإلدراج
ىذه اإلمتيازات لـ و  المتمثمة باإلحتفاظ العامؿ بالحقوؽ المكتسبةو  متصمة بإعادة إدراج العامؿ

 المجاؿ إلجتياد القضائي لممحكمة العميا لتفسيرىا. يعرفيا المشرع الجزائري بؿ ترؾ

 يمكف لمقاضي الذي قضى بإعادة اإلدراج الحكـ بالتعويض في حالة ما إذا طمب
مف قانوف  124المنصوص عمييا في المادة المعنوية و  عف األضرار الماديةلمعامؿ التعويض 

لـ تدرجيا المحكمة إذ  4مكرر  -73غير مرتبطة بأحكاـ المادة فيو التي لحقتو المدني 
ممؼ رقـ  10/12/2015المؤرخ في أعابت في قرارىا و  العميا ضمف الحقوؽ المكتسبة

منفصؿ  عمى أف طمب التعويض (2)المنشور في موقع الرسمي لممحكمة العميا 973272
 . 73/4الجزاء الذي أقرتو المادة 

 االمتيازإت إلمكتسبةإإلحتفاظ ب -ثانيا 

 كذا تحديدىا.و  اإلمتيازات المكتسبة تعريفيايقتضي الوقوؼ عند 

                                                                                 

 .َفضّيٍ انًطصٕو انطئاصٙ  10ٔ 08انًازذٍٛ  (1)

(2) 973272

473

1244732

473

7341

.

 http://www.coursupreme.dz/ 

http://www.coursupreme.dz/
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 تعريؼ إإلمتيازإت إلمكتسبة : ( 7

، إضافة إلى الحد رعرفت المزايا المكتسبة عمى أنيا "كؿ تحسيف في وضع األجي
األدنى مف الحقوؽ المكرسة لو قانونا ميما كاف مصدرىا يمكف أف تشكؿ منفعة مكتسبة لو 

أي إذا أمسى صاحب العمؿ ممزما بيا تحت طائمة فسخ  إذا تحققت في ىذه المنفعة شروطيا
 . (1)العقد عمى مسؤوليتو إذا أخؿ بيا

 كما عرفت عمى أنيا "المعاممة األكثر نفعا مف تمؾ التي كاف العامؿ يستفيد منيا 
وعرفت كذلؾ عمى أنيا المركز القانوني الذي ينشا بقواعد قانونية أكثر رغدا أو أقؿ إرىاقا 

 . (2)لؾ الذي أنشأ بقواعد قانونية أخرىلمعماؿ مف ذ

لـ يتطرؽ المشرع الجزائري لمصطمح الحقوؽ أو اإلمتيازات المكتسبة إال في 
المؤرخ في  29-96تعديؿ األخير لقانوف العمؿ الجزائري أي بموجب األمر رقـ 

السالؼ الذكر إذ نجد أف المشرع تطرؽ إليو إال فقرة واحد وىي المادة  09/07/1996
ىذا المصطمح أخذه المشرع و  السالؼ الذكر، 11-90مف القانوف رقـ  4-مكرر 73

نجد لو و  فا لو،يتشريعاف لـ يعطيا تعر الغير أف كبل  ،القانوف الفرنسيالجزائري مف 
االجتياد الفرنسي عمى أنيا جممة االمتيازات الفردية والجماعية الناتجة عف تعريفا في 

ختمؼ الفقو بخصوص و  التفاقية الجماعية،القانوف والتنظيـ وعقد العمؿ وا متى تصبح ا 
إلى أف ىذه االمتيازات تصبح توصؿ االجتياد الفرنسي ف ىذه االمتيازات مكتسبة

مكتسبة إذا تمتع بيا العامؿ أثناء تواجده بمكاف العمؿ أي أف ىذه االمتيازات متعمقة 
 .بأقدميتو

                                                                                 

(1) 
2015242194 

(2) 262 
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 18بتاريخ عنيا قرار الصادر  غير أف اإلجتياد المحكمة العميا في الجزائر بموجب
االمتيازات المكتسبة تعتبر حقوقا  أفتوصمت  (1) 182539في ممؼ رقـ  2001جانفي 

ما مف عقد  ما مف النظاـ الداخمي، وا  قائمة وغير احتمالية يستمدىا العامؿ إما مف القانوف، وا 
ما مف االتفاقيات الجماعية، ف عبلقة العمؿ، وأنو كاف يستفيد منيا طيمة سرياالذي و  العمؿ، وا 

 .عمى ىذا األساس تعتبر االمتيازات المكتسبة بمثابة الحقوؽ المكتسبة

 تحديد إإلمتيازإت إلمكتسبة : (3
التي تعكس حاجة العامؿ إلى دخؿ ىو و  تضمنو اإلمتيازات المكتسبةتومف أىـ ما 

ى اعتبار إلذلؾ موضوع األجر، فإف قبوؿ إعادة إدماج العامؿ مف طرؼ مستخدمو، يؤدي 
عتبر األجر مستحؽ األداء مف يـو التسريح إلى يعقد العمؿ كأنو ساري المفعوؿ، وبالتالي 

فثار خبلؼ عمى مسألة إعتبار ىذا األجر كأجر فعمي أو منحو ىذا األجر  ،غاية اإلدماج
قررت محكمة النقض الفرنسية منح تعويض لمعماؿ عف ىذه الفترة ألف عمى سبيؿ التعويض، 

 . لـ يقدـ عمبل في ىذه الفترةالعامؿ 

 18/01/2001المؤرخ في في القرار بالجزائر المحكمة العميا موقؼ وعمى خبلؼ 
أف ما يمنح لمعامؿ في ىذه الحالة بالذات أي عند الحكـ بإعادة اإلدماج السالؼ الذكر 

نما األجور المتعمقة بالفترة التي ل ـ يعمؿ بسبب الطابع التعسفي لمتسريح ليس التعويض، وا 
فييا أثناءىا بسبب المستخدـ، وكذلؾ ممحقات األجر واالمتيازات العينية التي يكوف قد استفاد 

 .منيا
                                                                                 

(1)18253918012001
2200145

18253918012000

73042

200141

نقال عف عبد . 20/03/2001، مؤرخ 213253قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  رإجع أيضا :
 .520مرجع سابؽ، ص  إلسالـ ذيب،
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 مىػػبة عػػػتسػلذا نجد أف القضاء الجزائري في قراره ىذا أخطأ لما كيؼ إإلمتيازات المك
امتياز  رػػػػػػػػجبار األػػػػفاعتأنيا ليست تعويضات مف خبلؿ إستعمالو عبارة دفع أجور لمعامؿ، 

 مف قانوف رقـ  80طبيعتو، ألنو يدفع مقابؿ عمؿ طبقا لممادة ال يتطابؽ مع مكتسب 
التي نصت عمى أنو لمعامؿ الحؽ في أجرة مقابؿ العمؿ المؤدى، ويتقاضى بموجبو  90-11

 ؿ.مرتبا أو دخبل يتناسب ونتائج العم

لمكتسبة فيؿ يعقؿ أف يمنح ولكف لو سممنا جدال أف األجر يدخؿ ضمف االمتيازات ا
تمؾ العبلوات أف خاصة  ،لمعامؿ العبلوات والمرتبات المصيقة باألجر عف فترة لـ يعمؿ فييا

المتعمقة بإنتاجية العمؿ ونتائجو ومف ثـ يتعيف عمينا انتياج خطى المشرع الفرنسي في ذلؾ 
  .وىو تعويضو عف قيمة األجور

عمى العامؿ يطمبيا وأف يحددىا المكتسبة ىذه االمتيازات وحتى يفصؿ القاضي في 
مقيد لكوف القاضي  حتى يفصؿ فييا ما داـ أف ىذه االمتيازات منصوص عمييا بقوة القانوف

ولقد أكد قرار  .في ميامو بواجب الحياد وليس لو أف يحؿ محؿ األطراؼ في طمباتيـ
327199المحكمة العميا رقـ 

البة بالحقوؽ المكتسبة عمى حؽ العامؿ المسرح تأديبيا المط (1)
المطالبة  4-73" يحؽ لمعامؿ في حالة التسريح التأديبي المنصوص عميو في المادة 

 بالحقوؽ المكتسبة"

 :  ( شػػيػػػادة إلػعػػػػمؿ0

أف شيادة العمؿ إلتزاـ عمى صاحب العمؿ  11-90مف قانوف رقـ  67إعتبرت المادة 
ألنيا في جميع حاالتو بما فييا التسريح التعسفي و  ويمتد لما بعده، عند إنتياء عبلقة العمؿ

 .لة عممو لدى الييئة المستخدمةو تعد دليؿ إثبات مزا

                                                                                 

(1)32719901022006
2006256 
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لمعامؿ بعد انتياء عبلقة تشكؿ شيادة العمؿ عنصرا مف عناص الحماية االقتصادية 
العمؿ، وىي عبارة عف وثيقة تسمـ لو في نياية خدمتو لدى صاحب العمؿ تثبت مساره 

 .(1)بؽالوظيفي السا
 مضموف وشكؿ شيادة إلعمؿ:  أ(

فيمكف أف تكوف بخط اليد شكبل محددا لشيادة العمؿ  11-90لـ يشترط القانوف رقـ 
منو أكدت عمى  67عمى أف المادة أو رقنا وىي الحالة الغالبة في عصر التكنولوجيا، 

عمى كؿ  احتوائيا ضرورةالفقرة الثانية مف ىذه المادة تشترط فضرورة تضمينيا بيانات الزامية 
نيائيا إضافة إلى طبيعة و  كذا تاريخ بدايتياو  عبلقة عمموو  المعمومات الخاصة بالعامؿ ا 

كما أجاز تضمينيا بيانات  كؿ المناصب التي اشتغميا حسب فتراتيا.و  نشاطو،و  وظيفتو
ف يتعيتكميمية بناء عمى طمب العامؿ أو باتفاؽ الطرفيف عمى أف تكوف في صالح العامؿ، إذ 

عمى صاحب العمؿ عدـ وضع معمومات غير معترؼ بيا قانونا كعدـ إدراج شرط عدـ 
 .(2)المنافسة إذا لـ يرض بو العامؿ

  :ت االلزامية فيجب أف تحتوي الشيادة عمىافعف البيان
 تاريخ بداية العمؿ ونيايتو -
 طبيعة الوظيفة التي يشغميا العامؿ -
 اسـ وعنواف العامؿ وصاحب العمؿ -
 عف البيانات التكميمية، فيي حوازية متى كانت في مصمحة العامؿ وبطمب منو أما

  وال تضره ومنيا قيمة األجر الذي يتقاضاه.
 

                                                                                 

(1) 200
(2) 2013

71
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 : شيادة إلعمؿكيفية تسميـ  ب(
، فالتسميـ يكوف يناء عمى سحبيا لدى صاحب العمؿو  يحؽ لمعامؿ طمب ىذه الشيادة

 .ه بمجرد انتياء عبلقة العمؿطمب وال يمـز القانوف المستخدـ بتسميميا إيا
لـ يمـز كذلؾ المشرع الجزائري بتقديـ الطمب بشكمية معينة لذا يمكف طمبيا شفاىة أو 
كتابة، دوف مقابؿ ويكوف ذلؾ فور انتياء ميمة اإلخطار، في مكاف العمؿ أي المؤسسة. 

 وتكوف الشيادة مميورة بامضاء صاحب العمؿ أو ممثمو لتحدث أثرىا القانوني. 
يجوز لو مطالبتيا بيا بالطرؽ القضائية المستخدـ تسميـ الشيادة  في حالة رفضو  

، ويمكف لمعامؿ أف يستصدر حكما ابتدائيا ونيائيا بتنفيذ االلتزاـ يةإستعجالدعوى عف طريؽ و 
بالعامؿ  أيضا بقدر الضرر البلحؽ تيديدية بؿ الحكـ بالتعويضبتسميـ الشيادة تحت غرامة 

  (1)المعني.

 فرع الثاويال

 الىلدي عً الدسريح الخعسفيالخعىيض 

بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أف التعويض العيني ىو األصؿ في إنصاؼ 
جبر الضرر الذي لحقو، لكف في حالة التي يستحيؿ فييا التعويض العيني فإف و  المتضرر
 يحكـ بالتعويض النقدي بديبل عنو. القاضي 

ذلؾ و  أف األمر غير مستقر قانوف العمؿ نجد ما ىو معموؿ بو فيخبلؼ عمى 
التشريع في السابؽ فإف إلغاء قرار التسريح ال يعني بوجود إختبلؽ بيف ما كاف عميو في 

بالضرورة رجوع العامؿ إلى منصب عممو، ذلؾ أنو يمكف ألحد طرفي عبلقة العمؿ أف 
 73ورد في المادة  لرجوع إلى منصب العمؿ وذلؾ طبقا لمايرفض او  يرفض إعادة اإلدماج

وفي حالة رفض أحد ... " حيث نصت عمى أنو 11-90مف قانوف رقـ  3فقرة  4مكرر 

                                                                                 

(1)204
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 4إلطرفيف يمنح إلعامؿ تعويضا ماليا ال يقؿ عف إألجر إلذي يتقاضاه إلعامؿ عف مدة 
 ."...أشير مف إلعمؿ دوف إإلخالؿ بالتعويضات إلمحتممة

كما يخضع لضوابط في  )أوال( جاعيرتبط الحؽ في التعويض المادي برفض االر 
عمى أت بعض الفئات الخاصة تستفيد مف تعويض خاص وفقا لممرسـو  )ثانيا( تحديده

 .)ثالثا( 124-06الرئاسي رقـ 

 إإلدماجإعادة إلمستخدـ  رفضإرتباط إلتعويض إلنقدي ب -أوال 

 :أو رفض إلعامؿ إلرجوع لمنصب عممو إعادة إإلدماج إلمستخدـ رفض ( 7
، فيو يخدـ مصالح صاحب العمؿ الذي العامؿو  ؽ يمارسو الطرفيف المستخدـىو ح

أصبح بمقدوره التخمص مف أجير ال يرغب فيو، كما أنو تقرر لمصمحة العامؿ الذي أصبح 
مف الحصوؿ عمى في فترة التسريح ال يرغب أف تجمعو بمستخدمو عبلقة عمؿ، أو تمكف 

ف كاف في الواقع أف  استعماؿ ىذا الحؽ الممنوح مف قبؿ المشرع عمؿ آخر يناسبو، وا 
المتمثؿ في حؽ رفض إعادة اإلدماج إلى منصب العمؿ يخدـ مصمحة المستخدـ أكثر مما 

 لمنصب عممو تكوف بنسبة ضئيمةرفض العامؿ العودة فإف فكرة يخدـ مصمحة العامؿ، 
نصب عمؿ آخر مف الناحية العممية، نظرا لصعوبة إيجاد العامؿ م ةكوف منعدمأف تكاد تو 

في ظؿ الظروؼ االقتصادية الصعبة التي تمر بيا المؤسسات االقتصادية، وبيذا يكوف 
المشرع قد منح قوة لصاحب العمؿ عمى حساب الطرؼ الضعيؼ في عبلقة العمؿ، والذي 

 .ال يكوف أمامو في ىذه الحالة سوى المطالبة بالتعويضات المقررة قانونا

  ة إدماج إلعامؿ :إلمستخدـ عف رفض إعادإفصاح  (3

أثناء سرياف العامؿ رفض إعادة إدماج يتعيف عمى المستخدـ إعبلف عف رغبتو في 
الدعوى بكيفية ال لبس فييا، وليس مف الضروري أف يصرح عف الرفض بموجب دعوى 

ولكف ال يقبؿ في أي حاؿ مف األحواؿ أف  مقابمة بؿ يكفي أف يعمف عنو في مذكرة الرد،
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ال تعرض صاحب العمؿ يعمف عف الرفض عن د تنفيذ الحكـ بالرجوع أي بإعادة اإلدماج، وا 
التي  04-90رقـ مف قانوف  39إلى الغرامة التيديدية المنصوص عمييا بموجب المادة 

"في حالة إكتساب إلحكـ إلصيغة إلتنفيذية يحدد إلقاضي إلغرإمة إلتيديدية تنص عمى أنو 
 . (1)مف ىذإ إلقانوف" 07و 07إليومية إلمنصوص عمييا في إلمادتيف 

أثناء سير الدعوى تعيف  متى عبر بيذا المستخدـ عف رغبتو في عدـ ارجاع العامؿ
عمى القاضي الحكـ بالتعويض النقدي كما أكدتو المحكمة العميا في ققرارىا الصادر بتاريخ 

06/05/2009
يتعيف عمى القاضي عند تعبير المستخدـ عف  حيث أقرت مبدأ مفاده " (2)

الحكـ لمعامؿ المسرح ارادتو في عدـ ارجاع العامؿ مقابؿ التعويض عف التسريح التعسفي 
  أشير دوف االخبلؿ بالتعويضات المحتممة" 06بتعويض مالي ال يقؿ عف 

الصادر  158118وىذا المبدأ قد كرستو المحكمة العميا في عدة قرارات ليا، قرار رقـ 
14/04/1998بتاريخ 

14/07/1998الصادر بتاريخ  158210وقرار رقـ  (3)
، ومفادىا (4)

ىو أف المجوء إلى الغرامة التيديدية كحؽ يكوف عندما يرفض صاحب العمؿ القياـ 
 .بااللتزامات المحكـو بيا ضده بموجب حكـ قضائي مميور بالصيغة التنفيذية

 عويض عف إلتسريح إلتعسفي تقدير إلت -ثانيا 

 يح إلتعسفي : إلحد إألدنى لمتعويض عف إلتسر ( 7
التعويض ىو ذلؾ رفض إعادة اإلدراج إف األثر المترتب عف ممارسة الحؽ 

منح العامؿ تعويضا ماليا ال يقؿ يتمثؿ في و  ،4مكرر 73المادة المنصوص عميو في نص 
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أشير مف العمؿ، ودوف اإلخبلؿ بالتعويضات المحتممة، وأماـ ىذا التعويض يجد  6عف مدة 
لتحديد مقداره فما داـ أنو جاء في النص بأنو ال يمكف أف يقؿ عف  القاضي نفسو في صعوبة

ذا حدث  ستة أشير مف العمؿ، فيو مجبر عمى الحكـ بو حتى ولو طمب منو أقؿ مف ذلؾ، وا 
ال يكوف حكمو و  ال يمكف لمقاضي أف يحدد مبمغ التعويض جزافياو  وأف حكـ بأقؿ مف ذلؾ، ا 

(1)قصور في التسبيب مشوب ب
. 

ترؾ المجاؿ لمقاضي و  لمشرع حدد الحد األدنى لمتعويض فمـ يحدد سقؼ لوفرغـ أف ا
وطالما اف المحكمة العميا ال تبسط رقابتيا عميو ألف األمر يتعمؽ ه، مقدار المختص في تحديد 

عند عمى القاضي بواقعة مادية تخضع لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولذلؾ ينبغي 
أقدمية العامؿ، سنو، وامتيازات بعدة عناصر أال وىي عتبار تحديد التعويض األخذ بعيف اال

الصعوبات التي تعترضو في إيجاد عمؿ، التنقؿ مف أجؿ و  رتبتو الوظيفية،و  الميني همسار 
(2)البحث عف عمؿ

. 

غير أف منح ىذا التعويض ينبغي أف ال يمس بحؽ العامؿ في التعويضات الناتجة 
ضو لمتسريح التعسفي، والذي يحدد عمى أساس إساءة عف الضرر البلحؽ بالعامؿ نتيجة تعر 

استعماؿ الحؽ في التسريح، وىذا خبلفا لما أقره المشرع الفرنسي، في أف ىذا التعويض ذو 
طبيعتيف فيو بمثابة غرامة تفرض عمى صاحب العمؿ بمجرد تصريحو برفض إعادة إدماج 

مبل مماثبل وفي األنو وجد ع العامؿ الذي بدوره قد ال يكوف قد تضرر مف قرار التسريح،
أقصر الظروؼ، ومف جية ثانية لو طابع تعويض تدخؿ في تقديره عدة عوامؿ منيا )ظروؼ 
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 العامؿ، مساره الميني، مدة البطالة، التنقؿ مف اجؿ البحث عف عمؿ، العامؿ النفسي
عويضا الفيزيولوجي(، عمى أف ىذه التعويضات تمنح دفعة واحدة ويكفي أف تمنح المحكمة تو 

(1)ماليا يفوؽ الحد األدنى المقرر قانونا لنستشؼ في منطوقيا أنيا دمجت التعويضيف
. 

وخبلصة القوؿ أنو ال يمكف لصاحب العمؿ تسريح العامؿ إال إذا ارتكب خطأ مينيا 
، كما أنو منح العامؿ الذي ارتكب 73 جسيما وفؽ الحاالت المحددة حصرا بموجب المادة

ضمانات يجب أف يتـ ذكرىا في النظاـ الداخمي، وكؿ تسريح مخالؼ ىذا النوع مف الخطأ 
لذلؾ يعد تعسفيا، وتحكـ المحكمة الفاصمة في المسائؿ االجتماعية ابتدائيا ونيائيا إما بإعادة 
ما بالتعويض  إدماج العامؿ إلى منصب عممو مع االحتفاظ بامتيازاتو المالية المكتسبة، وا 

أشير مف العمؿ في حالة رفض  6ي يتقاضاه العامؿ في مدة المالي ال يقؿ عف األجر الذ
 .أحد الطرفيف إعادة اإلدماج

 : إلتعويض عف ميمة إلعطمة( 3
المتمـ بموجب و  المعدؿ 11-90رقـ مف قانوف  5-مكرر 73نصت عميو المادة 

، التي تخوؿ لمعامؿ الذي لـ يرتكب خطأ جسيما الحؽ في ميمة العطمة 29-91قانوف رقـ 
  .تحدد مدتيا في االتفاقيات الجماعية والتي

مف نفس القانوف السالؼ  6-73وعموما تتمثؿ ميمة العطمة حسب ما جاء في المادة 
لعامؿ في ساعتيف كؿ يـو قابمتيف لمجمع ومأجورتيف حتى يتمكف مف البحث في حؽ االذكر 

 عف منصب عمؿ آخر. 

ساعتيف في كؿ ىي و  مؿ بديؿلبحث عف عباالعامؿ  امتيازا تمكفخطار اإلميمة وتعد 
تحدد ميمتيا الدنيا في الفترة التجريبية لمعامؿ، ويجب ىنا في ىذه و  يـو مدفوعتي األجر

                                                                                 

(1) 15821014071998
82
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الحالة عمى القاضي أف ال يحكـ لمعامؿ المسرح بالتعويض عف ميمة اإلخطار المحددة 
  :بالقانوف إال إذا توافر شرطاف وىما

عف  إلتسريحإلجسيمة إلتي يترتب عنيا  عند عدـ إرتكاب إلعامؿ إلحدى إألخطاء -
  .العمؿ بدوف ميمة وبدوف أي تعويض

ال  عند حكـ إلقاضي بإعادة إدماج إلعامؿ في منصبو - انتفى الغرض مف منح وا 
ألف أساس التعويض عف العطمة في حالة التسريح التعسفي ىو حؽ لمعامؿ ، ميمة اإلخطار

نما نصت في م وادة إدماجالقاضي عند عدـ إصداره لحكـ بإع ىيمجا إل  73مؿ المادة جوا 
 .عف ميمة العطمة في التسريح بصفة عامة 5مكرر 

  737-34ممرسـو إلرئاسي رقـ ل اوفقإلتعويض  -ثالثا 
تضمف المرسـو السالؼ الذكر صيغ أخرى لمتعويض لمفئات المعنية بيذا النص بأحقيتيـ 

ة أيف خوؿ لمعامؿ المسرح ة بالمأساة الوطنيبسبب األفعاؿ المتصمفي تعويضات المالية المختمفة 
إما طمب إعادة اإلدماج أو طمب التعويض مباشرة أو أف يعوض في حالة إستحالة أو حالة حؿ 

 . (1)المؤسسة أو وحالة العجز الجسدي أو العقمي الذي يحوؿ دوف ممارسة نشاطو الميني

لمعموؿ بو في مف خبلؿ ىذا النص يتبيف أف المشرع خرج عف منطؽ التعويض ا
 نصوص قانوف العمؿ بتوسيع مجاالت التعويض حسب سنوات الخدمة أو النشاط الميني

شيرا  18أشير كحد أدنى ألقؿ مف سنتيف عمؿ لتصؿ كحد أقصى إلى  03التي تتراوح مف و 
 .(2)سنوات عمؿ 10ألكثر مف 
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 املطلب الجاني

 قتضاديااللشبب ل تشريحاحلكوق الهاجتة كنخلفات لل

مف المرسوـ  35الممغاة بموجب المادة  11-90رقـ مف قانوف  72المادة  جاء في
معامؿ الذي يشغؿ لمدة غير محددة الحؽ في التعويض سواء لأف  09-94التشريعي رقـ 

ـ المخالفة أنو يمكف إعتبار ىذا التسريح تسريحا و بمفيو  كاف التسريح فرديا أو جماعيا،
 لمتعويض اعيابيوضح الكيفيات التي كاف يتعيف إتألسباب إقتصادية غير أف ىذا النص لـ 

لـ يشر إلى تطبيؽ القانوف الداخمي أو اإلتفاقيات الجماعية إال أنو أعطى طريقة حساب و 
شيرا بعد  15التعويض عمى أساس شير لكؿ سنة عمؿ في الييئة المستخدمة في حدود 

التعويض عمى أساس يحسب مبمغ و  إستنفاذ الحؽ في العطمة السنوية المدفوعة األجر
ممغاة إستشرؼ طريقة التعويض عف  72كأف نص المادة و  متوسط الشيري األفضؿ لؤلجور

 .1994التسريح لؤلسباب اإلقتصادية التي جاءت بيا النصوص التشريعية لسنة 

أو فيستفيد العماؿ المسرحوف ألسباب اقتصادية أو بسبب إنياء نشاط المستخدـ 
 ض يتمثؿ في:مف تعويالييئة المستخدمة 

 تحويؿ العماؿ إلى أنشطة أو مؤسسات في حالة رفض  التعويض عف التسريح
 .أخرى

 إحالة عمى التقاعد.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

3
62
9406

1268
15810
1810



 

 239  

 

 إحالة عمى التقاعد المسبؽ. 

 .االستفادة مف نظاـ التاميف عمى البطالة 

جؿ ذلؾ المشرع الجزائري في مجاؿ عالـ الشغؿ المرسـو التشريعي رقـ أمف  ثأحد
متعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ وحماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة الإرادية وال 94-09

المحدث لنظاـ التقاعد المسبؽ  10-94وألسباب اقتصادية والمدعـ بالمرسـو التشريعي رقـ 
وسوؼ نتطرؽ في  ميف عمى البطالة.أالمتعمؽ بالت 11-94وكذلؾ المرسـو التشريعي رقـ 
األداءات الخاص بو و  )إلفرع إألوؿ(التاميف عمى البطالة ىذا المطمب إلى دراسة نظاـ 

 .)إلفرع إلثاني(

 الفرع ألاول 

 البعالتخأمين عً ال 

 يعد تعويض البطالة في تجسيده لفكرة الدخؿ البديؿ نظاما قانونيا ذا أساس إجتماعي،
بطالة، ظير نظاـ التأميف عف البطالة في األنظمة ذات اإلقتصاد الحر، بسبب تفاقـ نسبة الو 

اإلجتماعي، فإىتمت منظمة العمؿ الدولية و  إذ تشكؿ خطرا عمى اإلستقرار اإلقتصادي
 عرؼ الفقو البطالة بأنيا التوقؼ البلإراديو  .(1) 168بمحاربة البطالة مف خبلؿ االتفاقية رقـ 

 .(2)المستمر عف العمؿ بسبب صعوبة الحصوؿ عمى العمؿ و 

الة منذ اإلستقبلؿ إال أف القانوف الجزائري لـ عمى الرغـ مف أف الجزائر عرفت البط
حيث أنشأ جياز خاص يدعى الصندوؽ  1994يعرؼ نظاـ التأميف عف البطالة إال في سنة 
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الوطني لمتأميف عف البطالة، الذي وضع لو نظاما قانونيا سواء مف حيث تسييره أو تمويمو 
 .)ثانيا(وكذا تحديد شروط اإلستفادة مف أداءاتو  )أوال(

 ال إرإدية جياز خاص بالتكفؿ عف إلعماؿ إلمسرحيف ألسباب إنشاء  –أوال 

 :( تعريؼ نظاـ إلتأميف عف إلبطالة 1

يعد التأميف عف البطالة مف أىـ طرؽ الحماية التي تتقرر لمعماؿ مف جراء فقداف 
لمنظمة العمؿ  44ىو ما دعت إليو التوصية رقـ و  باب ال يد ليـ فييا،منصب عمميـ ألس

إما عف بطالة مؤمف  تعويض خسارة المداخيؿ الناجمة،و  دولية المتعمقة بالتأميف عف البطالةال
يبحث عف عمؿ مناسب، أو عف و  ىو قادر عمى العمؿ الطبيعي،و  يعمؿ بصورة معتادة

 .(1)بطالة جزئية قد تكوف إرادية أو غير إرادية 

ة بؿ أشار إليو في المرسوـ لـ يعطي المشرع الجزائري تعريفا لنظاـ التاميف عف البطال
حماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ و  المتضمف الحفاظ عمى الشغؿ 09-94التشريعي رقـ 

 4و 3 تيفبصفة ال إرادية في الفصؿ الثاني مف الترتيبات الخاصة بحماية األجراء في الماد
األجراء مف  لحماية ػدوات القانونيةضمف الترتيبات الوطنية واأل تيفمنو إذ أدرجتو ىاتيف الما

وطبيعتو في مرسـو  وشروطو  خطر فقداف العمؿ بصفة ال إرادية عمى أف يحدد أسسو
11-94عمى الرغـ مف صدور المرسـو التشريعي رقـ و  ،تشريعي الحؽ

المستحدث لنظاـ  (2)
داءات كيفية األو  إلى تحديد شروطو عبؿ إتجو المشر  والتأميف عف البطالة لـ يشر إلى تعريف

 ميف الخاص بو.التأ
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 : تمويؿ صندوؽ إلتأميف عف إلبطالةو  ( تسيير3
المرسوـ التشريعي رقـ البطالة بموجب  ميف عفأإستحدث المشرع الجزائري نظاـ الت

المعدؿ والمتمـ الذي يتكفؿ  188-94المرسـو التنفيذي رقـ كذا و  سالؼ الذكر 94-11
كيفية حسابيا ومدة و  ألسباب ال إرادية بتسيير األداءات التي يستفيد منيا العماؿ المسرحيف

 .(1)التكفؿ بيـ

يوضع و  اإلستقبلؿ الماليو  يتمتع صندوؽ التأميف عف البطالة بالشخصية المعنوية
يشرؼ عمى الصندوؽ مجمس اإلدارة و  تحت وصاية الوزير المكمؼ بالضماف اإلجتماعي

دارة ىذه العممية بو  يقـو بتسييرو  الذي يمثمو المدير العاـ، ما يستجيب ليدؼ الدولة في ا 
وىو  .(2)مصالح أصاحب العمؿو  التوفيؽ بيف مصالح العماؿو  تحقيؽ اإلستقرار اإلجتماعي

عضو  19يتشكؿ مف نوعيف مف الييئات، مجمس اإلدارة يتمتع بسمطة واسعة يتكوف مف 
ظيفة ممثبلف عف السمطة المكمفة بالو و  ممثميف عف المستخدميف، 05يمثموف األجراء،  9منيـ 
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ممثؿ واحد لئلدارة المركزية لمتشغيؿ، و  ممثؿ واحد عف اإلدارة المكمفة بالميزانية،و  العامة،
 . (1)ممثؿ واحد لمستخدمي الصندوؽ 

كما لو جياز تنفيذي يتشكؿ مف المدير العاـ المسير الذي يعيف بموجب مرسوـ 
يقـو المدير العاـ و  ،(2)ة بإستشارة مجمس اإلدار و  بإقتراح الوزير المكمؼ بالضماف اإلجتماعي

بالتسيير اإلداري لمصندوؽ عمى جانبو العوف  188-94مف المرسـو  25حسب المادة 
المكمؼ بالعمميات المالية الذي يعيف أيضا بموجب قرار وزير الضماف االجتماعي بناء عمى 

 ، (3)و تنتيي ميمتو بنفس طريقة تعيينو  بعد إستشارة مجمس اإلدارةو  إقتراح المدير العاـ
لى جانب ذلؾ ىناؾ المديريات و  مراقبة مشروعية النفقات.و  ودوره ىو تنفيذ السياسة المالية ا 

 المركزية التي حددت في التنظيـ الداخمي لمصندوؽ تتمثؿ في المديريات المركزية 
 . (4)والمديريات الجيوية 

ؿ طالبي تسجيو  قبض اإلشتراكاتو  تقـو ىيئة التاميف عف البطالة بضـ المؤسسات
تقديـ مساعدات في مساعييـ إلى إعادة اإلدراج. يموؿ صندوؽ و  يدفع األداءاتو  العمؿ

المستخدميف، دوف أف تكوف إشتراكاتيـ و  تعويضاتو مف قبؿ األجراءو  التأميف لتغطية نفقاتو
 ال مف حيث الغاية.و  متساوية ال مف حيث القيمة

لتزاـ يقع عمى و  ة لمتسييرتعد إشتراكات صاحب العمؿ طريقة مف الطرؽ الحسن ا 
الضماف المالي لمعماؿ عف الظروؼ و  صاحب العمؿ إذ يتحمؿ األعباء االجتماعية
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. أما بالنسبة لمعامؿ فيدفع (1) الييكمية التي تطرأ عمى المؤسسةو  الماليةو  االقتصادية
 .(2)اإلشتراؾ لضماف الحصوؿ عمى تعويض عندما يفقد عممو لسبب غير إرادي 

  : ؿ عف طريؽ إإلشترإكاتإلتموي( أ
األكثر إستعماال بالنسبة لمتعويضات المالية و  الصورة األولى لتمويؿ الصندوؽوىي 

 التأميف عف البطالةو  فتحدد نسبة اإلجمالية لئلشتراكات لتمويؿ خدمات الضماف اإلجتماعي
 مف الدخؿ بالنسبة لمختمؼ قطاعات النشاط،  %31,5التقاعد المسبؽ بػ و  التقاعدو 

التقاعد المسبؽ بػ و  وحددت النسبة المخصصة لئلشتراؾ لتمويؿ خدمات التأميف عف البطالة

5,5% (3). 

 ب( إلتمويؿ عف طريؽ تحويؿ إلحقوؽ :
 وتعد ىذه الطريقة فريدة مف نوعيا في نظاـ التاميف عف البطالة في القانوف الجزائري

في يدعى مساىمة تحويؿ تتمثؿ ىذه الصيغة في إلتزاـ صاحب العمؿ بدفع مبمغ إضاو 
ىي مستحقة عف كؿ فترة أقدمية و  الحقوؽ عمى أساس معدؿ األجر التي تسبؽ تسريحو،

 . (4) تفوؽ ثبلثة سنوات

 فتراتيا بموجب إتفاقية بيف المستخدـو  ويتـ تحديد كيفيات دفع ىذه المساىمة ومدتيا
عمؿ أخر شيريف عف ىي عبارة عف دفع صاحب الو  الصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة،و 

                                                                                 

(1) 31339411 

(2) 329411 

(3) 0737210119955

01021995

0433805061996

95012101199535

09061996

(4) 109411 
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شير إبتداء مف تاريخ  12كؿ أجير كتسبيؽ وفقا رزمانة لمدفع تمتد عمى فترة أقصاىا 
 توقيعيا.

 إلتاميف عف إلبطالة أدإءإت صندوؽ شروط إإلستفادة مف  -ثانيا 

يستفيد األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة الإرادية وألسباب اقتصادية مف نظاـ 
، ولقد حدد ىذا سالؼ الذكر 11-94محدث بالمرسـو التشريعي رقـ التاميف عف البطالة ال

أخرى وجب شروط و  مف ىذا النظاـ يفستفيدالمفئة العماؿ شروط وجب توفرىا في المرسـو 
  .توفرىا في المستخدـ

 ( إلشروط إلخاصة بالعامؿ :7

 أ( إلشروط إلعامة : 
 األشخاص صفة 2في مادتو سالؼ الذكر  11-94حدد المرسـو التشريعي رقـ 

الواجب توفرىا لئلستفادة مف أداءات التأميف عف  المستفيديف مف نظاـ التأميف عف البطالة
  ىي :و  البطالة

 11-94مف المرسـو التشريعي  1فقرة  2عمبل بالمادة أف يكوف إلعامؿ أجيرإ،  - 
طاع ربطت ىذه الصفة باألجراء المنتميف لمقو  (1)التي أكدت عمى صفة العامؿ األجير

اإلقتصادي، لكف وسعت نفس المادة في فقرتيا األخيرة مف تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسـو حتى 
 اإلدارات العمومية.و  عمى األجراء المنتميف لقطاع المؤسسات

سالؼ الذكر بعض أصناؼ األجراء الذيف  11-94استثنى المرسـو التشريعي رقـ 
كاألجراء الذيف ىو في عف البطالة ليـ صفة األجير لكف ال يستفيدوف مف نظاـ التأميف 

                                                                                 

(1) 29011
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انقطاع مؤقت عف العمؿ بسبب البطالة التقنية، أو بسبب عوامؿ مناخية، أو بسبب انقطاع دائـ 
 .(1) بسبب عجز عف العمؿ أو حادث أو كارثة طبيعية

كما أضاؼ المرسـو سالؼ الذكر عمى عدـ إستفادة العماؿ الذيف بمغوا السف القانونية 
 كذا األجراء الذيف تتوفر فييـ شروط إستحقاؽ معاش التقاعد المسبؽو  تقاعدلئلحالة عمى ال

ستثنو  ،(2) عقود محددة اللعماؿ ذوي اأيضا مف اإلستفادة مف أحكاـ التأميف عف البطالة  ىا 
 العامميف لحسابيـ الخاص أو لعدةو  العامموف في البيوتو  العماؿ الموسميوفو  المدة

انيوا عبلقة عمميـ بسبب نزاع في العمؿ أو تسريح التأديبي كذا العماؿ الذيف و  مستخدميف،
 .(3)أو إستقالة أو ذىاب إرادي

أف يكوف العامؿ قد ضيع منصب أي أف يفقد إلعمؿ في ظروؼ محددة ال إرإدية،  -
  ت التالية :حاالالألسباب اقتصادية، وذلؾ حسب و  عممو ألسباب ال إرادية

 ،ثـ  11-90مف القانوف رقـ  69صت عميو المادة ىو ما نو  حالة تقميص عدد العماؿ
 قصد تنظيـ ىذه الحاالت. 09-94ما جاء بو المرسـو التشريعي رقـ 

 ىي تعد حالة مف حاالت إنياء عبلقات العمؿ و ،المستخدـ حالة إنياء نشاط 
 ذلؾ نتيجو إفبلسيا أو إتخاذ قرار بحميا. و  و تسريح العماؿ ألسباب اقتصادية،

 استحدثت ىذه الحالة بمقتضى المرسـو  ،ح العماؿ ألسباب أمنيةحالة تسري
حيث منح إمكانية إستفادة العماؿ المسرحيف مف عمميـ بسبب  124-06الرئاسي رقـ 

األفعاؿ المتعمقة بالمأساة الوطنية مف خدمات الصندوؽ بعد تقديميـ طمب إعادة اإلدماج 
  .(4) لدى المجنة الوالئية والمكمفة بذلؾ

                                                                                 

(1) 39411 

(2) 49411 

(3) 59411 

(4) 1606124 
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 :  شروط إلخاصةلإ ب(
شروط خاصة يجب توفرىا في  ،إلى جانب الشروط العامة ؼ المشرع الجزائرياضأ

ىي و  ،العامؿ األجير حتى يستفيد مف الحقوؽ المقررة مف الصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة
 تتمثؿ في : و  ،11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  7و 6تمؾ الشروط الواردة في المادتيف 

 سنوات  3وف العامؿ األجير منخرطا في الضماف اإلجتماعي لمدة إجمالية تقدر بػ أف يك
 .11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  6عمى األقؿ، طبقا لما ىو منصوص عميو في المادة 

 .أف يكوف العامؿ مثبتا في الييئة المستخدمة قبؿ عممية التسريح االقتصادي 

  ،وقد سدد اشتراكاتو بانتظاـ في التأميف عف أف يكوف منخرطا في نظاـ التأميف
 أشير عمى األقؿ قبؿ انتياء عبلقة العمؿ. 6البطالة منذ ستة 

  أف ال يكوف قد رفض عمبل أو تكوينا تحويميا قصد شغؿ منصب إقترحو عميو صاحب
 العمؿ لتفادي التسريح، كإعادة إدراجو في المؤسسة أو خارجيا في منصب عمؿ مماثؿ.

 وف مستفيدا مف دخؿ ناتج عف أي نشاط ميني آخر.أف ال يك 

  أف يرد إسـ العامؿ في قائمة العماؿ محؿ التسريح في إطار تقميص عدد العماؿ أو
حسب  (1)إنياء نشاط صاحب العمؿ عمى اف تحميؿ ىذه القائمة تأشير مفتش العمؿ المختص 

  .11-94مف المرسـو رقـ  7المادة 

 2 عمى األقؿ يفشير منذ لدى وكاالت التشغيؿ  أف يكوف مسجبل كطالب عمؿ. 

                                                                                 

(1) C.N.A.C, L’assurance chômage, le premier besoin d’un chômeur, c’est de retrouver un statut et de s’assurer un 

revenu. Le métier principal de la CNAC consiste à répondre à ce besoin, document non publié.  

(2) 29807020819989411

57
05081998 
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 7ال يحؽ لمذي ال يقيـ في الجزائر حسب المادة و  أف يكوف األجير مقيـ بالجزائر 
 أف يستفيد مف أداءات البطالة. 11-94مف المرسـو رقـ 

 ( إلشروط إلخاصة بالمستخدـ : 3
مات تقع عمى صاحب يرتبط استفادة العامؿ مف تعويضات التأميف عف البطالة بالتزا

 العمؿ تتمثؿ فيما يمي:
 ىو ما نصت عميو المادة و  الخاصة بالضماف االجتماعي بانتظاـ، تدفع االشتراكا

بحماية  ، حيث تتمتع مستحقات الضماف االجتماعي11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  33
ت الضرائب، لذا يمكف مستحقاو  قانونية خاصة، إذ تأتي في المرتبة الثالثة بعد مستحقات األجور

 .(1) لييئات الضماف االجتماعي المجوء إلى مختمؼ الوسائؿ القانونية لحماية ذلؾ

 .فتح سجؿ استحقاؽ في حالة التأخر 

  عدد تعويض يساوي ثبلثة أشير مف األجر لمعامؿ المسرح في إطار تقميص دفع
 .(2) العماؿ، باإلضافة إلى إحالتو إلى نظاـ التأميف عف البطالة بعد شيريف مف تاريخ التسريح

 ،يحدد فيو قوائـ و  يمتـز صاحب العمؿ بتكويف ممؼ لدى صندوؽ الضماف االجتماعي
المعنييف بالتسريح، كؿ فئة في قائمة خاصة، المحاليف عمى التقاعد، التقاعد المسبؽ، التأميف 

 .(3) يؤشر عمييا رئيس المحكمةو  البطالة، ثـ عرضيا عمى مفتشية العمؿ،عف 

 

 

 
                                                                                 

(1) 1998

35 

(2) 229409 

(3) 21229411 
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 الثاويالفرع 

 البعالتأداءاث صىدوق الخأمين عً 

يستفيد منيا التعويضية التي اآلثار داءات التأمينات عف البطالة مف أىـ أتعتبر 
 ؿ بعدػػػامػػػعصرؼ لمالعامؿ جراء فقدانو لمنصب عممو بصفة ال إرادية فيو تعويض شيري ي

مف أخطار فقداف الوظيفة، فيي تستيدؼ توفير كحماية  تسريحو مف وظيفتو لسبب اقتصادي
الدخؿ المناسب لمعامؿ المؤمف عميو لفترة معينة عف طريؽ التعويض التأميني مف ناحية، 

ية الفكر قدراتو و  البدنيةمؤىبلتو والمساعدة عمى توفير عمؿ أو وظيفة جديدة مناسبة تتفؽ مع 
 مف ناحية أخرى.

إلى األحكاـ ثـ  )أوال(وبيذا سيتـ التطرؽ إلى صور أداءات التأميف عف البطالة 
 )ثانيا(.الخاصة بتعويض البطالة 

 إلتأميف عف إلبطالةصور أدإءإت  -أوال 

يعد التأميف عف البطالة مف بيف ميكانيزمات الحماية اإلجتماعية تمـز المستخدـ 
 طني لمتأميف عف البطالة بدفع مستحقاتو عف كؿ عامؿ يشتغؿ لديوباإلشتراؾ في صندوؽ الو 

 مف األداءات التي يقدميا ىذا الجياز. و 

 إألدإءإت إلنقدية : ( 7
 :  تتمثؿ ىذه األداءات في

 إلتعويض إلشيري عف إلبطالة:أ( 
داءات التأميف عف البطالة، طريقة النسبة المؤوية مف أأخد المشرع في تقدير قيمة 

يستفيد العامؿ مف تعويض شيري عف البطالة  إذ، األجر، المتقاضى قبؿ التسريح متوسط
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جر مرجعي يساوي نصؼ المبمغ المحصؿ عميو بجمع متوسط الشيري أيحسب عمى أساس 
 ( التي سبقت تسريحو.12) تقاضاه العامؿ طواؿ االثني عشر شيرايالخاـ الذي 

ات العناصر التي يحسب عمى وتكوف عناصر المرتب التي تدخؿ في الحساب ىي ذ
 .(1)أساسيا االشتراؾ في الضماف االجتماعي، يضاؼ إلييا األجر الوطني األدنى المضموف

مف األجر الوطني األدنى % 75وال يمكف أف يقؿ التعويض عف البطالة عف 
والبد أف يدفع ىذا التعويض  (2)( مرات03) المضموف، وال يمكف أف يكوف أكثر منو بثبلث

 .(3)شيريا

كما يتقادـ الحؽ في تعويض  (4)ويخضع ىذا التعويض القتطاع الضماف االجتماعي
عشر شيرا ابتداءا مف اليوـ الذي استوفى فيو العامؿ كؿ  ىاثن 12ميف عف البطالة بمرورأالت

كما يكوف ىذا التعويض قاببل لمتنازؿ والحجز  الشروط البلزمة لبلستفادة مف التعويض،
 . (5) تعمقة باألجور في ىذا المجاؿبتطبيؽ القواعد الم

 : مدة إلتكفؿ بالعامؿ وكيفية توزيعيا( ب
حدد المشرع كيفية تحديد مدة التكفؿ في التأميف عمى البطالة وتحسب ىذه المدة بقدر 

مف كؿ سنة اشتراؾ وتعتبر كسنوات اشتراؾ، األقدمية عند أخر مستخدـ وتتمثؿ  2شيريف 
التي عمميا األجير عند أخر مستخدـ، وعند االقتضاء سنوات  ىذه األقدمية في سنوات العمؿ

                                                                                 

(1) 12
10139411

 ، سالؼ الذكر.11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  17المادة  (2)
 .المرجع نفسو، 11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  42المادة  (3)
طرؽ حساب تعويض و  المحّدد لمّدة التكفؿ، 06/07/1994مؤرخ في  189-94رقـ  مف المرسـو التنفيذي 04المادة  (4)

  .07/07/1994صادر بتاريخ ، 44عدد ج.ر  ،التأميف عف البطالة
 ، سالؼ الذكر.11-94مف المرسـو التشريعي رقـ  44و 43المادتيف  (5)
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العمؿ عند مستخدميف آخريف في حالة تغير المستخدـ بسبب إعادة ىيكمة أو إعادة توزيع 
 . (1)العماؿ

وال يمكف أف تقؿ المدة الدنيا لمتكفؿ التي يتحمميا نظاـ التأميف عمى البطالة عف اثني 
، وتوزع فترة التكفؿ عمى (3)شيرا 36ف أف تتعدى مدة التكفؿ كما ال يمك. (2) ( شيرا12عشر)

أربع فترات متساوية وتكوف نسبة حساب التاميف عف البطالة تنازلية بالنسبة لكؿ فترة مف 
ويحدد تعويض التاميف عمى البطالة بتطبيؽ النسب التنازلية  .(4)الفترات األربع مف التكفؿ

 ما يمي: كعمى األجر المرجعي 
 100% .مف األجر المرجعي خبلؿ الربع األوؿ مف مدة التكفؿ 

 80.مف األجر المرجعي خبلؿ الربع الثاني مف مدة التكفؿ % 

 60.مف األجر المرجعي خبلؿ الربع الثالث مف مدة التكفؿ % 

 50(5)% مف األجر المرجعي خبلؿ الربع الرابع مف مدة التكفؿ. 

ؽ ػػيي حػتػػ، وين(6)عيػػر المرجػػػػػف األج% م50وال يمكف أف تقؿ ىذه النسبة عف 
 36ػ األجير في االستفادة مف تعويض التاميف عمى البطالة بانتياء المدة القصوى المحددة ب

ذا تعذر بعد ذلؾ إدماج العامؿ في الحياة العممية ثانية، فانو يمكف إحالتو عمى ا  و  شيرا،
المتعمؽ بالتقاعد  10-94لتشريعي رقـ التقاعد المسبؽ حسب الشروط التي يحددىا المرسـو ا

 المسبؽ.

                                                                                 

 .نفسومف المرسـو التشريعي  14راجع المادة  (1)
 .نفسوالمرسـو التشريعي مف  16راجع المادة  (2)
 سالؼ الذكر.، 189-94مف المرسـو التنفيذي رقـ  03المادة  (3)
(4)059411
(5) 0294189

(6) 179411 
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وفي ىذه الحالة يتكفؿ نظاـ التاميف عمى البطالة بااللتزامات المترتبة عمى المستخدـ 
% مف األجر 15فيما يخص اشتراكات المستخدـ في الضماف االجتماعي وتقدر بنسبة 

 .(1)الوطني األدنى المضموف عف كؿ عامؿ

 : إالقتصاديإلنياء إلعينية عف إدإءإت إأل (3
مف إضافة إلى استفادة العامؿ مف تعويض شيري فانو يستفيد مف مجموع 

 داءات الضماف االجتماعي والمتمثمة فيما يمي:األ

العماؿ المسرحيف ألسباب ال إرادية في إطار نظاـ التأمينات  ديستفال ي
لتعويضات النقدية العينية دوف اداءات أمف إال  11-83اإلجتماعية في إطار قانوف رقـ 

ىو أمر طبيعي بإعتبار أف العامؿ في حالة بطالة فبل يمكف أف يستفيد مف تعويض و 
ميف ألتفي اعينية أداءات تعد و  التأمينات اإلجتماعية نظاـ التوقؼ عف العمؿ في إطار

ذا أنيى حؽ العامؿ في التاميف عف أالتو  عف المرض ميف عف األمومة والمنح العائمية وا 
 .شيرا (36بانتياء المدة القصوى المحددة في القانوف وىي مدة ستة وثبلثيف ) البطالة

فإذا لـ يستطيع العامؿ االندماج في الحياة العممية ثانية فينا يواصؿ االستفادة 
 .(2)أخرى مف االداءات العينية لمتاميف عف المرض والمنح العائمية لمدة اثنى عشر شيرا

تحسب بالنسبة لنظاـ التاميف عف فترة التكفؿ لكف ما ىو إيجابي لمعامؿ أف 
االستفادة مف رأسماؿ الوفاة لفائدة باإلضافة إلى  البطالة كفترة نشاط لدى نظاـ التقاعد.

  .(3)ذوي الحقوؽ عند االقتضاء

                                                                                 

(1) 129411

(2)199411
(3)119411
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داءات الخدمات االجتماعية التي تؤدييا المؤسسة أالعامؿ مف كذلؾ يستفيد 
كحد ادني، كما يمكف أف ترفع لمدة اكبر  اشير  12المستخدمة األصمية األخيرة، لمدة 

 .(1)تحددىا االتفاقيات واالتفاقات الجماعية

 إألحكاـ إلخاصة بالتعويض عف إلبطالة -ا نيثا

شروط إستفادة العامؿ مف أداءات التأميف و  األحكاـ السابقةجانب إلى حدد المشرع 
يف تعويض التاميف عمى البطالة حاالت التي ال يمكف فييا لمعامؿ الجمع بعف البطالة، ال

لغاء و  حاالت وقؼنص عمى وبعض التعويضات االخرى المختمفة، كما  استفادة العامؿ مف ا 
 تعويض التاميف عمى البطالة، إضافة إلى نياية حؽ العامؿ في ىذا التعويض.

 : إلتعويضات أخرىو عدـ جوإز إلجمع بيف تعويض إلتاميف عف إلبطالة ( 7

داءات التأميف عمى البطالة الجمع بيف ىذا التعويض مع أالذي يستفيد مف معامؿ ال يمكف ل
  : وىي (2)حاالت محددة في القانوف عمى سبيؿ الحصرتعويضات أخرى ناتجة عف 

 أي دخؿ ناجـ عف نشاط ميني. -

 التقاعد المسبؽ.و  معاشات العجز والتقاعد -

 تعويضات العطؿ المدفوعة األجر -

 التأميف عف األمومة المدفوعة نقدا.و  عف التأميف عف المرضالناجمة األداءات  -

لغاء و  حاالت وقؼ (3  : إلتعويض عف إلبطالةإ 

عمى إثرىا حاالت يتـ عمى عدة  11 -94رقـ نص المشرع في المرسـو التشريعي 
  .حسب كؿ حالة تعويض التاميف عف البطالةأو إلغاء تعميؽ 

                                                                                 

(1)289409
(2)229411
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ميف عمى البطالة أترة التكفؿ بو مف نظاـ التإذا وجد العامؿ أتناء ف إلحالة إألولى:
بناءا عمى تصريح مف الييئة  عمبل بعقد محدد المدة فإّف حقو في التعويض يعمؽ أو يتوقؼ

ناء فترة العقد وبعد انتيائيا يستأنؼ ثالمكمفة بتسيير التاميف عمى البطالة، فالتعويض يتوقؼ أ
 ىدنأقية مع زيادة فترة مابيف شير واحد كحد العامؿ االستفادة مف ىذا التعويض لمفترة المتب

إذ فترة العمؿ في إطار محدد المدة ال تحسب ضمف فترة ، (1)أشير كحد أقصى 03إلى 
التكفؿ بؿ فترة التكفؿ تحدد بعد نياية عقد العمؿ المحدد المدة إذا بقي العامؿ بدوف عمؿ، 

  .المدةىذا بالنسبة لممارسة العامؿ لنشاط عف طريؽ عقد عمؿ محدد 

ميف عف البطالة في حالة عدـ امتثاؿ العامؿ عند أعمؽ تعويض التي إلحالة إلثانية:
قامة ورشات أو أعماؿ ذات منفعة عامة أو عمؿ  إجباره بالقياـ بنشاط في إطار تنظيـ وا 

مارستو لنشاط ذي منفعة عامة مأّما في حالة . (2)مأجور يمنح لو حسب إمكاناتو ومؤىبلتو
 .(3)ميف عمى البطالة، فينا ال يعمؽ التعويضأيئة المكمفة بتسيير التتكمفو بو الي

ميف عف البطالة منح التعويض أتعمؽ الييئة المكمفة بتسيير التإلحالة إلثالثة : 
الجمع بيف الخاصة ب 11-94مف المرسوـ التشريعي رقـ  22لمعامؿ إذا خرؽ المادة 

 .رة أعبلهاألخرى المذكو التعويض عف البطالة والتعويضات 

مف  27تمغى أداءات التأميف عف البطالة وفقا ألحكاـ المادة إلحالة إلرإبعة : 
في حالة خرؽ أحكاـ ىذا المرسوـ أو في حالة ممارسة  11-94المرسوـ التشريعي 

ي نشاط ربحي أو مزاولتو ألي عمؿ مقابؿ دخؿ دوف تصريح ألالعامؿ المستفيد منو 
 مسبؽ.

 
                                                                                 

(1)259411
(2)269411
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 الجانيالفصل 

 تزامات على العامل ملا ترتيب ال

 عالقة العنل إنتهاء بعد 

إذا كاف قانوف المنافسة قانوف ييدؼ إلى حماية النظاـ العاـ اإلقتصادي في بعده 
مستعينا بمجمس المنافسة الذي يمارس السمطة العامة مف خبلؿ فرض إحتراـ  ،التنافسي

خمؽ و  ي الفعالية اإلقتصاديةىو  يمية المنصوص عمييا لتحقيؽ غايةظالتنو  األحكاـ التشريعية
أىداؼ و  ىي خطوط عامةو  مصمحة المؤسسة اإلقتصاديةو  التوازف بيف المصمحة العامة

اإلقتصادية يسعى المستخدـ لحماية ممؤسسة المحمي لعمى مستوى و  ور أنيغ .طويمة المدى
اإللتزاـ ىذا األخير بعدـ و  مؤسستو مف المنافسة غير مشروعة مف فرض عمى العامؿ

الذي جعؿ  07سالؼ الذكر في مادتو  11-90منافسة األمر الذي نص عميو قانوف رقـ ال
 اإللتزاـ بعد المنافسة حؽ مف حقوؽ المستخدـ. 

 وبعد العمؿ، عبلقة إطار في المنافسة، بعدـ االلتزاـ مسألة ينّظـ لـ المشرع، أفّ  غـر 
 كفيؿ العاّمة، والقواعد العمؿ، قانوف قواعد خبلؿ مف حاليا، موجود ىو ما أفّ  إالّ  انتيائيا.
 الّشأف ىذا في الّتشريعي العمؿ أفّ  عمى اإللتزاـ. ىذا عف وقانوني، واقعي تّصور بخمؽ

 في مشروعيتو يجد العمؿ، عبلقة قياـ أثناء المنافسة بعدـ االلتزاـ كاف إف ضروري.و
 .لمعمؿ ةالحاج استغبلؿ ظؿّ  في لمّتعسؼ، وسيمة يكوف قد العقد أفّ  إال القانوف،

بالنظاـ العاـ، لقيامو عمى أساس المصمحة يتعمؽ االلتزاـ بالسر الميني أما 
رض االحتراـ الواجب لمسر الميني وتجريـ فاالجتماعية التي دعت المشرع الى التدخؿ ل

إفشائو وليذا نجد مجموعة مف التشريعات أخذت بيذا االتجاه كمبرر لمحماية الجنائية لمسر 
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مف  07ترجمو نص المادة ما في تشريعات العمؿ مف جية أخرى، وىو الميني مف جية و 
ـ اإللتزاـ بإفشاء السر الميني بشكؿ يتنظرغـ عدـ في الصيغة اآلمرة لمنص  11-90قانوف 

دقيؽ واكتفت بالخطوط العريضة وىدؼ المشرع ىو ترؾ اإلتقاقيات واإلتفاقات الجماعية 
ـ ىذا األمر بما يتماشى وخصوصية ونشاط تنظلوالنظاـ الداخمي ألية ىيئة مستخدمة 

 المؤسسة. 

ر الميني قائما عمى المصمحة االجتماعية قد سفإذا كاف اليدؼ مف عدـ إفشاء ال
يزوؿ أماـ مصمحة اجتماعية أعمى منيا، وىو يؤكد تمؾ االستثناءات الواردة عمى االلتزاـ 

الحقيقي لمسر الميني، وبذالؾ ومف ثـ يكوف النظاـ العاـ النسبي ىو االساس  بالسر الميني
 . تكوف المصمحة العامة ىي مبرر تدخؿ اآللة الجنائية لحمايتو في النياية

 مصالح بوجود مبررة ،إستثنائية مشروعية ذا المنافسة عدـ شرط اعتبار يجب وعميو
 لبلقتصاد خدمة وكذا المستخدـ(، مصمحة العامؿ، )مصمحة الحماية واجبة متعارضة.
 الّنظاـ حماية إلى ييدؼ المنافسة، بعدـ االلتزاـ كاف فإذا العاّمة. المصمحة أي الوطني،

 وحقوؽ مصالح اةعار م أيضا يستدعي الّنظاـ ىذا حماية فإفّ  ،ؤسسةلمم االقتصادي العاـ
 )إلمبحث ىامة بقيود إحاطتو يبرر ما االجتماعي العاـ الّنظاـ ضمف يدخؿ الذي األجير،
 .إألوؿ(

مكف أف يمتد لما بعد عبلقة العمؿ مراعاة لمصالح المؤسسة اإللتزاـ يبينما 
ىو ما يسمح ليذا الشرط في ترتيب إلتزامات ذلؾ بموجب شرط في العقد، و و  دمة،المستخ

و الحاؿ بالنسبة لشرط عدـ قات مستقبمية مستمرة في الزمف، وىتميد لعبلو  ممتدة تنظـ
 )إلمبحث إلثاني(.المنافسة 
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 املبحح األول

 عدم املهافشةبزام لتاإل

العامؿ بعمؿ يماثؿ لعمؿ رب عممو " صاحب العمؿ"  اإللتزاـ عدـ قياـ  ذايقصد بي
بند يشترط مف خبللو عمى إلتزاـ العامؿ باإلمتناع عف  لذلؾ قد يكوف في مضموف العقد

ال إطبلؽ حرية و  المبلحظ بأف ىذا الشرط صحيحا ألنو ال يعقدو  منافسة صاحب العمؿ،
في تقرير ىذا الشرط دوف قيد أو ضابط، ألف العامؿ قد يكوف مجبرا بقبولو ليذا  المتعاقديف

القضاء إلى إختيار شرط عدـ المنافسة باطبل إذ كاف و  قد ذىب الفقوو  الشرط لحاجتو لمعمؿ،
 المكاف.و  مطمقا مف حيث الزمافو  عاما

انوف األساسي العاـ بالنسبة لتطبيقات ىذا اإللتزاـ في القانوف الجزائري، يبلحظ بأف الق
عمى أنو ال يمكف لعامؿ في القطاع اإلشتراكي  (1) 98/2لمعامؿ قد نص عميو بموجب المادة 

رقـ أف يشتغؿ لدى مؤسسة إال بعد موافقة المؤسسة المستخدمة في حيف أف قانوف العمؿ 
بعدـ شرعية المنافسة  7/7لـ ينظـ ىذا الموضوع باستثناء ما ورد في المادة  90-11
ليس بعد إنتياءىا، حيث جاء مضمونيا عمى "أف ال تكوف و  لمباشرة أثناء قياـ عبلقة العمؿا

لمعامؿ مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زايونة أو مقاولة مف 
 أف ال تنافسو في مجاؿ نشاطو.و  الباطف، إال إذا كاف ىناؾ إتفاؽ مع المستخدـ،

ـ المنافسة يشكؿ قيد عمى مبدأ دستوري المتعمؽ بحرية العمؿ، إف مبدأ اإللتزاـ بعد
وىذا اإللتزاـ يعني اإللتزاـ باإلخبلص والوالء لصاحب العمؿ والحفاظ عمى أسرار العمؿ، 
وىذا اإللتزاـ قد يكوف مقررا وفقا لمقواعد العامة دوف أف ينص عميو صراحة في عقد العمؿ، 

تفاقي منصوص عميو صراحة في عقد العمؿ أو في كما أنو قد يكوف مقررا بوجود شرط إ
صورة إتفاؽ ممحؽ بيذا العقد وذلؾ عمبل بمبدأ العقد شريعة المتعاقديف المنصوص عميو في 
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مف القانوف المدني الجزائري، وىذا اإللتزاـ قد يكوف أثناء سرياف العقد أو بعد  166المادة 
يقوـ بأعماؿ أخرى لحسابو الخاص أو  إنتياء المدة القانونية لو، حيث مف حؽ العامؿ أف

لحساب شخص أخر مادامت ىذه األعماؿ غير متعمقة بنشاط صاحب العمؿ وال تمحؽ 
 أضرار لصاحب العمؿ بمثابة قياميا.

ييدؼ ىذا النص حماية صاحب العمؿ مف المنافسة، فمدراسة ىذا الموضوع يتوجب 
ثـ  )إلمطمب إألوؿ(،نطاقو و  حتوشروط صو  تطرؽ إلى ماىية اإللتزاـ بشرط عدـ المنافسة
 )إلمطمب إلثاني(.نحدد اآلثار الناجمة عف مخالفة ىذا الشرط 

 املطلب األول

عدم املهافشةبماهية اإللتزام   

مبرر لقيد اإللتزاـ العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿ، شرط بعدـ المنافسة كيعتبر 
حتراـ شريعو  باإلضافة إلى حسف النية في تنفيذ العقود، ة المتعاقديف في حالة إنطواء عقد ا 

الحفاظ عمى أسرار المشروع و  صاحبو  العمؿ عمى مثؿ ىذا الشرط حماية مصمحة العامؿ
 الذي يعمؿ بو العامؿ.

كما أف تقيد حرية العامؿ يتجو عادة إلى اليد العاممة الغنية فالنسبة ليذه الفئات عمى 
ياف أفعاؿ مف شأنيا اإلضرار وجو خاص، تبدو أىميتو إحتماؿ تسرب معمومات أو إت

قد يصؿ في و  يوجد فريؽ مف الفقو الفرنسي يرى أف قيد عدـ المنافسةو  بمصالح المشروع،
المشروعة بيف مختمؼ المؤسسات، كما أنو و  عرقمة المنافسة الحقيقيةو  النياية إلى حد إعاقة

احب العمؿ في قد يمنع إنتشار طرؽ البحث الجديدة، حيث ىذا الفريؽ يتخوؼ مف مبالغة ص
المحافظة عمى أسراره المتعمقة بالعمؿ بإخفائيا عف منافسيو أو عف عمالو بما ييدد تأىيميـ 
الميني، لذلؾ إقترح ىذا الفريؽ القياـ بدراسة عممية متخصصة لتحديد األسرار اإلقتصادية 

 حتى يمكف معالجة الموضوع بأكبر قدر مف الوضوح. 
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ذلؾ و  تزاـ العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿمضموف إلوعميو يتعيف البحث في 
)إلفرع ثـ الطبيعة القانونية ليذا اإللتزاـ  )إلفرع إألوؿ(بدراسة ماىية ىذه اإللتزاـ، مبرراتو 

 ثالث(.إل)إلفرع شروط صحة شرط عدـ المنافسة كذا و  إلثاني(

 الفرع ألاول 

 ىافست اإلاعدم ضرط بخعريف ال

بحيث  Clause de non concurrenceالفرنسي  شرط عدـ المنافسة مف الفقويستمد 
 مف حيث الزماف يشترط لوضع شرط عدـ المنافسة أف يكوف محدد الموضوع في عدة نواحي

ىو منع ذلؾ  اليدؼ مفو  ،1كذا بالنظر إلى قياـ مصمحة جدية لممؤسسةو  مف حيث المكافو 
مف ممارسة حريتو الحد مف التعسؼ في إستعماؿ ىذا الشرط مع تمكيف العامؿ و  المستخدـ

 الزمافو  يكوف موضوع شرط عدـ المنافسة محدد مف حيث المكافو  في العمؿ فيما يعد
 .)ثانيا(وجوده  ثـ مبررات )أوال( الوقوؼ عند تعريؼ ىذاالشرطلذا يجب  النشاط الميني.و 

 تعريؼ شرط عدـ إلمنافسة  -أوال 

ثاني المتعمؽ بواجبات باألخص في الفصؿ الو  11-90أحكاـ قانوف رقـ بالرجوع إلى 
عمى انو لـ يشير إلى شرط عدـ عدـ المنافسة اإللتزاـ بتطرؽ إلى العماؿ إزاء مستخدمييـ 

نجده عرؼ ىذا  يووبالرجوع إلالمنافسة كما لـ يقدـ تعريؼ لذا يتـ اإلستئناس بموقؼ الفقو 
مف خبلؿ إنشاء االتفاؽ الذي بمقتضاه يمتـز األجير بعدـ منافسة مشغمو سواء " الشرط بأنو

مف خبلؿ االشتغاؿ عند مشغؿ منافس وذلؾ ليس فقط أثناء سرياف العقد  مشروع منافس، أو
  .(2)بؿ حتى بعد انتياءه"

                                                                                 

(1) Paul Henri ANTONMATTEI, Les clauses du contrat du travail, Editions LIAISON, Paris, 2005, p.89.  

(2) 
2004416
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االتفاؽ الذي بمقتضاه يمتـز األجير بعدـ منافسة مشغمو، سواء " أنوعمى كما عرفو  
  (1)الشغؿ" بإنشاء مشروع منافس، او بالعمؿ عند رب عمؿ منافس بعد انتياء عقد

كذلؾ تـ التعبير عنو عمى أنو "إتفاؽ ييدؼ إلى منع العامؿ بفعؿ نشاطو السابؽ لدى  
بعد نياية عقد عممو، مف اإلستفادة بمكاف قد تمكف مف افطبلع عميو مف أسرار و  المستخدـ

  .(2)"تخص طرؽ الصنع أو اإلتصاؿ بالعمبلء الذيف كاف يتعامؿ معيـ بحكـ عممو السابؽ

ىذا اإللتزاـ أف يحظر عمى العامؿ العمؿ أو القياـ بالعمؿ سواء لحساب  فمقتضى
 نفسو أو لحساب الغير، بعد إنتياء عقد العمؿ يترتب عميو منافسة صاحب العمؿ األصمي. 

في اتجاه واحد، ينبغي التأكيد عمى أنو ال التي تنصب  ريؼالتعه امف خبلؿ ىذف
إال إذا كاف ىناؾ شرط العماؿ، لمستخدـ مف طرؼ مجاؿ لمتحدث عف االلتزاـ بعدـ منافسة ا

، وىذا االلتزاـ ليس مصدره نص القانوف الذي يحـر تمقائيا عمى عمالواتفاقي بيف المستخدـ و 
نما مصدره اإلتفاؽمستخدمو األجير منافسة   سواء أثناء العقد أو بعد إنتيائو أو فسخو، وا 

مف  106ديف المنصوص عمييا في المادة عمبل بمبدأ العقد شريعة المتعاق بينيماالقائـ 
 .القانوف المدني الجزائري

، محدد المدة أو غير ع عقود العمؿامنافسة في كافة أنو لعدـ ا طدراج شر إيمكف 
في كما يمكف إدراجو و  محدد المدة أو عقد العمؿ بالتوقيت الجزئي عقد التمييف ... إلخ.

  نكوف أماـ تعديؿ لعقد العمؿ.في ىذه الحالة مرحمة إبراـ العقد أو تنفيذه و 

                                                                                 

(1)417
(2) 

20122013
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 مبررإت شرط عدـ إلمنافسة -ثانيا 

أي مف ممارسة العامؿ منع ىو العمؿ شرط عدـ المنافسة في عقد بند ما يبرر وجود 
  :يجد مبرره في عدة اعتبارات منيا (1)مماثؿ لنشاط المستخدـميني نشاط 

وتوطيد  ،أسرإر إلعمؿبحكـ عممو لدى إلمستخدـ يتمكف مف إالطالع عمى إلعامؿ  (7
 ، لممستخدـالمصالح االقتصادية بمنافسيف لممستخدـ الذي يمس بالعبلقات 

في أف يمارس نشاطو الميني  كامؿ حريتوإلعمؿ بعد إنتياء عقد إلعامؿ إستردإد  (3
 .(2)آخر، أو بإقامة مقاولة يديرىا لحسابو الخاصمستخدـ سواء بالتعاقد مع 

الشرط تممييا مصمحة المستخدـ بالمقابؿ ىناؾ إعتبارات بالرغـ مف أف مبررات ىذا 
ؿ مبدأ دستوري عمحرية المصمحة العماؿ ألف أخرى يجب أخذىا بعيف اإلعتبار تتمثؿ في 

 وىذا المبدأ يكفؿ لمفرد حرية اختيار نوع العمؿ ومكانو والشخص المتعاقد الذي يناسبو.

جير االجتماعي وأف حرمانو شرط عدـ المنافسة فيو مساس بوضع األتطبيؽ كما أف 
عادة ما يقبؿ ىذا الشرط تحت حاجتو العامؿ مف المنافسة قد يحرمو مف مينتو الطبيعية و 

 لمشغؿ.

ويظير أف شرط عدـ المنافسة يثير تعارض قانوني وواقعي بيف مصمحتيف متقابمتيف 
مبلئمة ويكوف مف الضروري التوفيؽ بينيما، لذلؾ ينبغي أف تكوف شروط عدـ المنافسة 

إذ ال ينبغي العمؿ بإمكانية لمعامؿ لمحدود المتعمقة بالمينة والمدة بما يتوافؽ وطبيعة السماح 
 وتكوينو. توليا اف تحـر األجير مف ممارسة نشاط موافؽ لتجرب

                                                                                 

(1) Paul Henri ANTONMATTEI, op. cit, p. 84. 

(2) 
19743641
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ذلؾ مف خبلؿ و  مصدرا لو،و  يجد ىذا اإللتزاـ مف القانوف أساساوبناء عمى ما سبؽ 
قود، حيث ال يحؽ لمعامؿ أف يزاوؿ نشاط تنافسي لصاحب مبدأ حسف النية في تنفيذ الع

العمؿ سواء لحسابو الخاص أو لحساب شخص أخر حتى بعد إنتياء عبلقة العمؿ، فمثبل ال 
مشتقاتو أي يعمؿ في مصنع أخر منافسا حتى بعد إنتياء و  يستطيع عامؿ في مصنع الحميب

أخر غير ذلؾ فمثبل يستطيع أف  وقت العمؿ، لكف ىذا العامؿ مثبل يستطيع أف يقـو بعمؿ
يعمؿ مثبل كحارس ليمي، أو بائع ..إلخ شريطة أف ال يكوف ىذا العمؿ اإلضافي مرىقا مما 

 قد يؤدي إلى تأثر عممو األصمي.

 الفرع الثاوي

 ضرط عدم اإلاىافستلالعبيعت اللاهىهيت 

الؼ الس 11-90قانوف رقـ اللشرط عدـ المنافسة في المشرع الجزائري يتطرؽ لـ 
الذكر، لذا فإف الوقوؼ عند الطبيعة القانونية لشرط عدـ المنافسة يقتضي تحديد مصدر ىذا 

 العمؿ إكتفى باإلشارة فقط إلى ىذا اإللتزاـ  تاإللتزاـ، فنجد أف المشرع في قانوف عبلقا
نص تفذلؾ بمناسبة تحديد الواجبات المفروضة عمى العامؿ و  وأثناء سرياف عبلقة العمؿ

 منو عمى أنو :  7فقرة  7المادة 
 ... " يخضع إلعماؿ في إطار عالقات إلعمؿ لموإجبات إألساسية إلتالية :

 أف ال تكوف ليـ مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو  -
أف ال تنافسو في و  ،أو مقاولة مف إلباطف إال إذإ كاف ىناؾ إتفاؽ مع إلمستخدـ ازبون

 " مجاؿ نشاطو ...

لو طبيعة مزدوجة منافسة لبعدـ ااإللتزاـ يظير مف خبلؿ ىذه المادة أف طبيعة شرط 
تتحدد تبعا لفترة وقوعو، فيو إلتزاـ مفروض بقوة القانوف يخضع ألحكاـ قانوف العمؿ حسب 
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ليتحوؿ إلى إلتزاـ إتفاقي بعد إنتياء عبلقة  )أوال( 11-90مف قانوف رقـ  7فقرة  07المادة 
 . يا()ثانالعمؿ 

 شرط عدـ إلمنافسة مفروض بقوة إلقانوف –أوال 

 اـز تلالسالفة الذكر نستنتج أنيا نصت عمى ضرورة وجوب إ 07مف خبلؿ المادة 
أثناء قياـ عبلقة العمؿ، فمـ يتناوؿ مثؿ ىذا الشرط مما يستنتج منو أنو بعدـ المنافسة العامؿ 

لعقد العمؿ أو لما تقرره  هار ثأو  تحديد شؤوط صحتوو  منافسةلقد أحاؿ تنظيـ شرط عدـ ا
ظروفو، و  اإلتفاقية أوف اإلتفاؽ الجماعي لمعمؿ التي خوؿ ليا القانوف تحديد شروط التشغيؿ

حتى في حاؿ خموىما في أية إشارة إليو، و  مع مراعا أحكاـ القانوف بخصوص ىذه المسألة
 .(1)فينا تطبؽ القواعد العامة لمعقود التي تستوجب تقييد العامؿ بو

سرياف عبلقة العمؿ، يكوف مصدر اإللتزاـ بعدـ المنافسة و  ففي أثناء قياـ عقد العمؿ
الذي يفرض ىذا اإللتزاـ عمى جميع العماؿ الذيف تربطيـ عقود و  ىو أحكاـ قانوف العمؿ،
كذا الجزاء و  ، فيحدد بذلؾ ىذا القانوف صور اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ(2)عمؿ بصاحب العمؿ

 الذي يمثؿ أقصى الجزاءات التي تصؿ إلى التسريح إلرتكاب خطأ جسيـ،و  المترتب عف ذلؾ
مف القانوف  07ىو الحاؿ بالنسبة لممشرع الجزائري الذي إقتصر تطبيقو وفقا ألحكاـ المادة و 

عمى فترة السرياف العقد دوف إمتداد آثره إلى ما بعد إنتيائو رغـ أف إعماؿ ىذا  11-90رقـ 
 ىذه المرحمة أي مرحمة ما بعد عقد العمؿ.الشرط قد تستدعيو أكثر 

                                                                                 

(1) 
32009168

(2) 2005

25
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وفقا ليذه األحكاـ يتجمى في إلتزاـ و  وعميو فإف طبيعة ىذا اإللتزاـ في ىذه الفترة
شتماؿ عقد العمؿ عمى ىذا الشرط يجعؿ منو مصدرا و  قانوني مصدره القانوف ال اإلتفاؽ، ا 

 .قانونيا لو يوجب عمى العامؿ ضرورة إحتراـ ما ورد منو مف أحكاـ

 شرط عدـ إلمنافسة إلتزإـ إتفاقي لما بعد إنتياء عالقة إلعمؿ  –ثانيا 

ففي حالة إنتياء عبلقة العمؿ ألحد األساب القانونية تنتيي إلتزامات العقدية بقوة 
 تفاؽ عميو القانوف بالنسبة لممستخدـ ال يمـز العامؿ تجاه صاحب العمؿ إال بما قد يتـ اإل

إلدراج أي  شؾ أف القاعدة األساسية التي تشكؿ حجر الزاوية الو  ويتضمنو العقد الفردي،
مف القانوف  106التي تضمنتيا المادة  "متعاقديفلالعقد شريعة ا"شرط في العقد ىي قاعدة 

ذات القاعدة التي يستند إلييا في إدراج شرط عدـ المنافسة في عقد العمؿ بناء و  المدني.
 ،ذلؾ بموجب ممحؽو  مو أو الحقااالعمؿ وقت إبر  صاحبو  تفاؽ الحاصؿ بيف العامؿإلعمى ا

 ال يدخؿ حيز التنفيذ إال بعد زواؿ الرابطة التعاقدية.متميز عمى أف ىذا الشرط 

صاحب العمؿ، ليتولى و  مصدر ىذا اإللتزاـ ىو اإلتفاؽ الذي يتـ إبرامو بيف العامؿف
فييا التعويض الذي يستحقو أثاره بما و  شروطوو  ىذا األخير أي اإلتفاؽ تحديد نطاؽ اإللتزاـ

كما تنظـ الحاالت التي يعفى فييا العامؿ مف اإللتزاـ  ،صاحب العمؿ في حالة اإلخبلؿ بو
 رغـ صحة اإلتفاؽ، وكذلؾ حاالت بطبلف اإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة.

و ىو -قد يدرج ىذا الشرط و  يشكؿ بيذا شرط عدـ المنافسة إلتزاما إتفاقيا ال قانونيا،
 في عقد العمؿ بإعتباره اإلطار العاـ الذي تحدد ضمنو كافة جوانب عبلقة العمؿ، –الغالب 

ال ييـ إف كاف العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بالتوقيت الكامؿ أو بالتوقيت الجزئي و 
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عقد آخر، عمى أنو ينبغي أف يكوف كذلؾ يمكف أف يمحؽ ىذا الشرط بعقد التمييف أو أي 
 وفؽ المقتضيات اإلثبات الخاصة. (1)و بوجو صريح في العقدومشارا إليمكتوبا 

مع ىذا يمكف في حالة أخرى أف يأتي عقد العمؿ خاليا مف مثؿ ىذا الشرط، فينا 
يمكف الرجوع إلى مضموف اإلتفاقيات واإلتفاقات الجماعية مف منطمؽ أف ىذه األخيرة تعالج 

فاقية أو اإلتفاؽ الجماعي مصدر مجموع شروط التشغيؿ وظروؼ العمؿ. فتكوف بيذه اإلت
لشرط عدـ المنافسة، فيذه األخيرة قد تكتفي باإلشارة إلى إمكانية إدراج ىذا الشرط في عقد 
العمؿ، فبل يكوف ىذا الشرط نافذا في مواجية العامؿ إال بنص صريح في عقد العمؿ، كما 

عقد لـ يرد حالة متى يمكف أف تشتمؿ اإلتفاقية ذاتيا عمى ىذا الشرط عمى أنو في ىذه ال
العمؿ الفردي عف إلتزاـ العامؿ بعدـ المنافسة فإنو ال يمكف لئلتفاؽ الجماعي أف يفرض 
عميو مثؿ ىذا اإللتزاـ إذ أف عقد العمؿ الفردي يكسب العامؿ وضعا قانونيا ال يمكف المساس 

 بو إال بما ىو أصمح لو. 

قاص عقد العمؿ الجماعي مف ولقد قرر القضاء الفرنسي عمى تأكيد عدـ جواز إنت
الحقوؽ التي قررىا عقد العمؿ الفردي إال أف ىذه المسألة عرفت بعد ذلؾ تراجعا مف منطمؽ 

ؽ قدرات يعأف المبالغة في قدسية النظاـ الحمائي قد يكوف سببا مف أسباب البطالة، وي
يف حماية العامؿ . فالعبرة حاليا بوجوب الموازنة ب(2)يصيبيا الشمؿو  المؤسسة عمى المنافسة

 ضماف إستمرار قدرتيا التنافسية.و  تووحماية مصمحة صاحب العمؿ في بقاء مؤسس

مما سبؽ في تحديد الطبيعة القانونية لشرط عدـ المنافسة وفقا ألحكاـ القانوف 
الجزائري، فيتـ التأكيد عمى أنو إلتزاـ قانوني يجد مصدره في أحكاـ قانوف عبلقات العمؿ رقـ 

بيذا فيو ال يمتد إلى و  أف ينظـ كما أنو ال يسري إال في فترة قياـ عقد العمؿ. دوف 90-11

                                                                                 

(1) 78 

(2) 80
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فترة إنتيائيا التي يمكف تغطيتيا بمقتضى إتفاؽ ليخضع بعدىا شرط عدـ المنافسة لمشروط 
يتميز الشرط وبيذا  و.من 60العامة لتكويف العقد المدرجة في القانوف المدني السيما المادة 

 : عمى أنوبعدـ المنافسة 
 صاحب العمؿ عمى إدراجو في عقد العمؿ، فمـ و  شرط إتفاقي مصدره إتفاؽ العامؿ

 يكف محؿ تنظيـ قانوني.
 .يعود تنظيـ شرط عدـ المنافسة لمقواعد العامة 
 .ال ينفذ شرط عدـ المنافسة إال بعد إنتياء العقد 
 ـ زواؿ العقد، فيي أثار اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ يرتب المسؤولية العقدية لمعامؿ رغ

 ممتدة لما بعد إنتياء عقد العمؿ.

 الفرع الثالث 

 صروط صحت صرط عدم اإلاىافست

تدخمت معظـ القوانيف كالقانوف المصري، العماني، المبناني، لتنظيـ شرط عدـ  قدل
عدـ  ضمفو  المصالح المشروعةو  بالقدر الذي يتوائـ بيف حرية العامؿو تحابا  و  المنافسة
ضماف الحماية و  تسمح بتحقيؽ توازف بيف حماية العامؿو  قيود تضمف صحتو،و  ضوابط

اإلقتصادية لصاحب العمؿ، فيحفظ العامؿ حريتو في ضماف العمؿ كما تصوف مصالح 
صاحب العمؿ مف المنافسة غير المشروعة، لذلؾ يجوز لصاحب العمؿ تضمنيف عقد العمؿ 

مانات ضضمف حدود مقررة قانونا تشكؿ بشرط عدـ المنافسة بعد إنتياء عبلقة العمؿ، 
  .أساسية لمحفاظ عمى مبدا حرية العمؿ

ف اإللتزاـ بعدـ المنافسة مف اإلستثناءات الواردة عمى حرية العمؿ والحرية يعتبر أ
أقرتيا بعض التشريعات  ط أساسيةو شر ال بد مف إجتماع اإلقتصادية الفردية، ولمعمؿ بو 

اصة لصحة اإلتفاؽ عمى عدـ خيبي والمصري وىي شروط موال انيالمدنية كالتشريع العم
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اإللتزاـ القانوني بعدـ المنافسة كما  المنافسة، قاصرة عمى اإلتفاؽ الرضائي دوف أف يمتد إلى
الساالؼ الذكر، فيذا األخير ال يمـز شروط  11-90مف القانوف رقـ  7جاء في احكاـ المادة 

كذلؾ بالنسبة لشروط و  يحتاج إلى اإلتفاؽ عميو الو  لصحتو ألنو مستمد مف القانوف مباشرة
صحة ىذا اإلتفاؽ لـ ينظميا، فقد أغفؿ كمية عمى الحديث عف إمكانية إداراج محؿ ىذا 
الشرط مف األطراؼ ضمف عقد العمؿ أو عقد الحؽ، ولذا فإف دراسة ىذه الشروط في ىذا 

كذا القواعد و ، العماني، الميبي الفرع يكوف وفقا لتشريعات المقارنة أو برزىا التشريع المصري
العامة لمقانوف يمكف حصر ىذه الشروط في تمتع العامؿ باألىمية أثناء إبراـ عقد العمؿ 

وجوب تحديد  )ثانيا(،وجود مصمحة جدية لصاحب العمؿ في إشتراط عدـ المنافسة و  )أوال(
 إتفاؽ عدـ وعدـ المبالغة في الشرط الجزائي المقترف ب )ثالثا(،شرط عدـ المنافسة

 )رإبعا(.المنافسة 

 كماؿ أىمية إلعامؿ  - أوال

ال يمكف في أي حاؿ مف  "عمى أنو  11-90مف القانوف رقـ  15تنص المادة 
إألحوإؿ أف يقؿ إلعمر إألدنى لمتوظيؼ عف ستة عشرة سنة إال في حاالت تدخؿ إطار 

 عقود إلتمييف..."

منو التي  75في المادة  35/2003ونفس ما ذىب إليو قانوف العمؿ العماني رقـ 
"يحظر تشغيؿ إألحدإث مف إلجنسيف أو إلسماح ليـ بالدخوؿ في أماكف أنو تػنص عمى

 إلعمؿ قبؿ بموغ سف إلخامسة عشرة".

 ي يموغ سفمف ىنا يمكف إستنتاج أف أىمية العامؿ لئلتفاؽ عمى عدـ المنافسة ى
تشريع العماني غير أف مرة بالنسبة لالسادسة عشرة بالنسبة لمتشريع الجزائري والخامسة عش

ىذه األىمية في الحقيقة تدرج أىمية العامؿ لمباشرة العمؿ أو إبراـ عقد العمؿ فيي ترتبط 
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بأىمية العامؿ إلبراـ إتفاؽ يتعمؽ بإلتزامو بعدـ منافسة صاحب العمؿ الذي تجمعو بو عبلقة 
شتراط بمو و  لذا البد مف تطبيؽ القواعد العامة (1)العمؿ  غ سف الرشد أي كماؿ األىمية.ا 

فأماـ غياب نص خاص بأىمية إبراـ اإلتفاؽ عمى اإللتزاـ بعدـ المنافسة في 
في الشريعة العامة أي القانوف المدني، البد مف تطبيؽ القواعد العامة، و  النصوص الخاصة

مف  40الذي تحدده المادة و  فبل يجوز إبراـ مثؿ ىذا اإلتفاؽ إال ببموغ العامؿ سف الرشد
ىذا عمى غرار ما عبر عنو صراحة المشرع المصري في المادة و  القانوف المدني الجزائري،

مف القانوف المدني إذ تتطمب لصحة اإلتفاؽ أف يكوف العامؿ عند إقراره ليذا الشرط  686/2
بالغا راشدا )سف الحادية والعشريف(، فإذا لـ يبمغ العامؿ ىذا السف كاف لو أف يبـر عقد 

لئلبطاؿ لمصمحة  لكف إذا تضمف العقد شرط عدـ المنافسة كاف الشرط قاببلو  صحيحا العمؿ
القاصر، عمى أنو ليس ثمة ما يمنع أف يبـر القاصر، بعد بموغ األىمية القانونية الواجبة 

الضرر أو إبراـ و  ( سنة مف إقرار ىذا الشرط بإعتباره مف التصرفات الدائرة بيف النفع21)
 .(2)افسةإتفاؽ بعدـ المن

وحينيا فعؿ المشرع المصري بإشتراطو صراحة بموغ العامؿ لسف الرشد القانوني 
لصحة اإلتفاؽ عمى شرط عمى المنافسة، فمـ يكتفي بأىمية التمييز لخطورة ىذا اإلتفاؽ عمى 

 السيما عمى حريتو في ممارسة المينة، فبل بد ليذا مف بموغ سف الرشد  (3)مستقبؿ العامؿ
 ىو ما يسمح بتقدير أثار تصرفو.و  العامؿ بأي عارض مف عوارض األىميةوعدـ إصابة 

                                                                                 

(1) 89 
(2) 

2002608
(3) 

201612
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 قياـ إلمصمحة إلجدية لممستخدـ  -ثانيا 

يمتـز العامؿ بشرط عدـ المنافسة إذا كانت ىناؾ مصمحة جدية لصاحب العمؿ في 
إشتراط ذلؾ، لكف في حالة إذا قرر ىذا األخير إعتزاؿ العمؿ نيائيا أو تحويؿ نشاطو فإف 

ال يمكف اإلحتجاج بالتزاـ العامؿ بو، كما أف و  ،ىدفوو  رط عدـ المنافسة يفقد أىميتوش
المصمحة التي يريدىا المستخدـ قد تكوف غير مشروعة إذا إستيدؼ صاحب العمؿ إحتكار 

  .(1)التضييؽ عمى العامؿ مما يجعؿ وضع مثؿ ىذا اإللتزاـ غير صحيحو  النشاط الميني

منافسة العامؿ لمستخدمو السابؽ خطرا حقيقيا لمصالحو  ويراد بالمصمحة أف تشكؿ
كالخشية مف فقداف عمبلئو أو يخشى معو تيديد مستقبمو الميني أو إلحاقو الضرر بأعمالو 

تحوليـ عنو لفائدة المشروع الجديد، أو إفشاء أسرار عممو السيما في الحاالت التي يكوف 
  .(2)كذا العمبلءو  بلع عمى أسرار العمؿفييا العامؿ شاغبل لمنصب حاسـ يمكنو مف اإلط

مف المنافسة غير المشروعة يجب أف تكوف في الحالة التي تكوف المستخدـ إف حماية 
  .المؤسسةأف يمارسيا وذلؾ بسبب نشاطو السابؽ في لمعامؿ فييا المنافسة حقيقية يمكف 

فظ عمى وأف يحالممستخدـ  ةفشرط عدـ المنافسة حسب الفقو يجب أف يحقؽ مصالح
اف العممي لمييئة المستخدمة حقوقو، بحيث إذا رأى القاضي االجتماعي انطبلقا مف الطابع 

ال اساس ليا أو أف أىميتيا محدودة فإنو يقضي بعدـ توافر شرط المستخدـ مخاوؼ 
يقع عمى صاحب العمؿ و  ،منوالعامؿ المصمحة في تضميف مثؿ ىذا الشرط وبالتالي إعفاء 

  .تعبء اإلثبا

يفترض أف لو مصمحة العمؿ كذا فإف تضميف شرط عدـ المنافسة في عقد وى
دـ ػرط عػتبرر وجود ش تيىي الالمػسػػتخدـ مشروعة يرجو حمايتيا ما دامت مصمحة 

                                                                                 

(1) 

2008158
(2) 91
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نما يتعيف البحث فييا أوال قبؿ باقي مف عدميا إلالمنافسة  نيا ال تنحصر في نطاقو فقط وا 
مصمحة جدية ومشروعة مف ستخدـ شرط يحقؽ لممالشروط األخرى أي البحث عما إذا كاف ال

متى أدرج صاحب العمؿ في عقد العمؿ شرط عدـ المنافسة، كاف الشرط باطبل إذا و  ،عدميا
كاف لمعامؿ طمب البطبلف و  (1)إنعدمت المصمحة الجدية التي تبرر الحد مف حرية العمؿ

 .تأسيسا عمى مبدأ عدـ جواز التعسؼ في إستعماؿ الحؽ

 شرط عدـ إلمنافسةإلمكاني وإلزماني لتحديد إل بو وج - الثثا

بحيث يجب  La nom concurrenceإف شرط عدـ المنافسة مستمد مف الفقو الفرنسي 
اليدؼ منو ىو منع و  لوضع شرط عدـ المنافسة أف يكوف محدد الموضوع في عدة نواحي،

ممارسة حريتو  الحد مف التعسؼ في إستعماؿ ىذا الشرط مع تمكيف العامؿ مفو  المستخدـ
  .المكافالزماف و يكوف موضوع شرط عدـ المنافسة محدد مف حيث و  ،عدبفي العمؿ فيما 

 ( مف حيث إلزماف:7

يعود و  (2)يؤدي عدـ تحديد شرط عدـ المنافسة مف الناحية الزمنية مف األعماؿ الباطمة
ي الذي السبب في ذلؾ إلى ضرورة إعطاء فرصة لمعامؿ مف أجؿ ممارستو النشاط المين

حترؼ فيو طواؿ مدة عممو و  إعتاد عميو لشرط عدـ ذلؾ بعد إنقضاء المدة الزمنية المحددة و ا 
حيث تستطيع المنافسة، مع العمـ أنو ال يشترط أف تكوف ىذه المدة قصيرة المدى أو طويمة 

 .(3)أف تكوف محددة لبعض األشير كما أنو قد تكوف محددة بعدة سنوات
                                                                                 

(1) 609

(2) 1379011
مرور الزماف المانع مف سماع الدعوى الناشئة عف عقد العمؿ في القانوف األردني، دراسة "ىيثـ حامد إلمصاورة،  -

لسنة  ، المجمة األردنية لمعمـو التطبيقية، المجمد الحادي عشر، العدد الثاني،"قانوف العمؿو  موازنة في القانوف المدني
 .214، ص 2008

(3) 
198240
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شرط عدـ المنافسة بمدة زمنية  11 -90ري في قانوف رقـ لـ يقيد المشرع الجزائ
مبدأ و  دػػػػة التعاقػػػػػمحددة سواء مف الناحية الدنيا أو القصوى بؿ ترؾ المجاؿ لمبدأ حري

عمى و  العامؿ إلى ىذا اإلتفاؽو  فيخضع كؿ مف المستخدـ ،تحديدهفي اإلرادة  طافػػػسم
 بالعقد شريعة المتعاقديف طبقا لممادة بلعمالقاضي أف يطبؽ عمى أطراؼ بنود ىذا العقد 

 .الجزائري مدنيمف القانوف ال 106

العامؿ فينا يحاؿ الطرفاف و  وفي حالة عدـ وجود بند في عقد إتفاقي بيف المستخدـ
الخاصة باإللتزاـ ما داـ أف قانوف رقـ و  إلى تطبيؽ القواعد العامة الواردة في القانوف المدني

بؿ أكثر مف ذلؾ لـ يشير إلى اإللتزاـ  ـ ينص عمى مدة معينةل 07في مادتو  90-11
 .(1)بشرط عدـ المنافسة بعد إنتياء عبلقة العمؿ

السمطة التقديرية لتحديد المدة الزمنية لشرط عدـ  ةوعموما يمكف القوؿ أف لمقضا
  .(2)مبدأ عدـ اإللتزاـ مدى الحياةو  أخذ بعيف اإلعتبار مبدأ حرية العمؿ، عالمنافسة، م

نطبلقا مف ىذا المبدأ يسعى القضاء إلى و  تقييد مف شرعية عدـ المنافسة في الجانب الا 
التالي إعتبار ىذا الشرط غير مشروع كمما رأى فيو القاضي إعتداء عمى حرية و  الزمني

العمؿ، أي عدـ شرعية ىذا الشرط إذا كاف يؤدي إلى حرماف العامؿ مف ممارسة نشاطو 
 قدراتو.و  خبراتوو  مؤىبلتوو  الذي يتفؽ مع تكوينو

حيث  26/05/1976وىو ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر في 
حكمت ببطبلف شرط عدـ المنافسة لمساسو بحرية العمؿ كوف كؿ بند الذي يحـر العامؿ 
بمقتضاه مف اإلستفادة مف خبرتو المينية التي إكتسبيا طواؿ عشروف سنة بمنعو لمدة سنتيف 

ممارسة أي عمؿ في فرع نشاطو الخاص جدا، المتمثؿ في تجارة  كؿ إقميـ الوطف مففي 
بيذا و  األوراؽ القديمة، مما يضرطو إلى مغادرة الببلد ليستمد مف تخصصو وسيمة عيشو

                                                                                 

(1) 186
(2) 619 
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مؤىبلتو و  الحكـ أصبح مف شروط صحة ىذا البند أف يترؾ لمعامؿ إمكانية إستغبلؿ قدراتو
 .(1)بدوف منافسةو  بصفة عادية

يبقى لمقيد الزمني لئللتزاـ بعدـ المنافسة أىمية كبيرة خاصة مع التطور الغير مسبوؽ 
الذي أضحى تقييد العامؿ بعدـ المنافسة مف الناحية العممية أصبح لمدة و  في التكنولوجيا،

وجيزة نظرا إلنتشار أي تقنية عبر وسائؿ التواصوؿ واإلتصاؿ الحديثة فأية تقنية تصدر اليوـ 
 تنقية أخرى خير منيا. و  ا بأياـ فقط إصدار أخرتميي

 ( مف حيث إلمكاف :3
لشرط عدـ المنافسة إلى مكاف تواجد المؤسسة مف  يتحديد المكاناليتـ النظر في 

ىذا الشرط يختمؼ مف و  اإلقميـ الذي يشكؿ مصمحة شرعية لممؤسسة مف جية أخرى،و  جية
مداه و  ط الميني لصاحب العمؿىذا بحسب النشاو  مف مؤسسة إلى أخرىو  عقد ألخر
، فمثاؿ ذلؾ مؤسسة لصنع المواد الكيرومنزلية فيي تعمؿ عمى إحتكار السوؽ (2)الجغرافي

في مجاؿ التكنولوجيا عمى الصعيد الوطني كيدؼ قصير المدى وعمى المستوى الخارجي 
ض الببلد كعبلمة كوندور الجزائرية التي إحتكرت السوؽ الوطنية واآلف بصدد تموقعيا في بع

اإلفريقية كموريطانيا فالميندسيف العامميف في مجاؿ تطوير تكنولوجيا ليذا المنتوج ىـ 
خر عماؿ مؤسسة آفي مثاؿ و  ،الخارجيو  المعنييف بشرط عـ المنافسة عمى المستوى الوطني

في ىذه شرط عدـ المنافسة ف الحصر ممشقاتو بمنطقة تيزي وزو فينا يكو  إنتاج الحميب
 ط.المنطقة فق

ما سبؽ، يجب تحديد المكاف الذي يسري عميو شرط عدـ المنافسة بالقدر فبناء عمى 
المشروعة، وىكذا يكوف الحظر قاصرا عمى المستخدـ الضروري البلـز لمحفاظ عمى مصمحة 

                                                                                 

(1) 185
(2) 148  
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نشاطو المستخدـ وىو عادة المكاف الذي يباشر فيو الجزائر منطقة جغرافية معينة، داخؿ 
 الميني.

القوؿ بأف ف حوؿ ما إذا كاف التحديد المكاني مطمقا أو نسبياؿ قد يطرح إشكاو 
دـ ػػػػعالػػعػػامػػػؿ ترط عمى ػػػػػػػػشػو أف يػػػػػػػػال يجوز لتيزي وزو الذي يباشر عممو في المستخدـ 

فشرط عدـ المنافسة في مدينة لعدـ وجود مصمحة في ىذه المدينة سطيؼ منافسة في مدينة 
خارج مف العمؿ لحساب شخص آخر العامؿ منع بمقتضاه ال يجور  كوفطبل ابسطيؼ يعد 

مف المادة  07مجاؿ نشاط ىيئة المستخدمة مف حيث المكاف وفقا لما تقتضيو أحكاـ الفقرة 
 ىذا يعني أف مجاؿ نشاط ىيئة المستخدمة محدد بالزمافو  11-90مف قانوف رقـ  07
 المكاف ما يعني أف المنع ىنا سيكوف نسبيا.و 

يعد باطبل لمخالفتو و  إذا كاف المنع مطمقا فيذا غير جائز ومخالؼ لمنظاـ العاـأما 
المتعمقة  122واالتفاقية الدولية لمتشغيؿ عدد  23بفصمو لمميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 .(2)مف الدستور الجزائري 69كذا وىذا ألحكاـ المادة و  (1)بسياسة االستخداـ..."

د الخظر المكاني تنفيذ لشرط عدـ المنافسة بحيث يرى وسع القضاء الفرنسي في قي
بعض الفقة أف محكمة النقض الفرنسية تأخذ بالقيد المطمؽ المكاني لشرط عدـ المنافسة 

سنوات في إقميـ  03حيث قضت حيث قضت بمشروعية اإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة لمدة 
 . (3)محافظة 18

لمصفؼ الشعر بمشروعية العمؿ في  وفي قرار آخر أخذ بمعيار نوع العمؿ أي سمح
صالوف حبلقة ال يتجاوز كميومتر مف صالوف حبلقة الييئة المستخدمة السابقة رغـ وجود 

                                                                                 

(1) 2319481963
11122

 المتمـو  المعدؿ 1996مف الدستور الجزائري لسنة  69المادة  -(2)
(3) Cas Soc 4 Jan. 1962, JCP 62 11 12521;  

Gerard LYON CAEN Jean PILISSIER, Les grand arrêts de droit du travail, sirey, 2
èmé

 Ed. Paris 1980, p.242.  
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لـ يمنع مف العامؿ مف مزاولة نشاطو رغـ أف لممستخدـ و  شرط عدـ المنافسة المكاني
 .(1)صالونات متعدد في أمكنة متعددة

عدد  13/01/2005ئي الصادر بتاريخ عتمد القضاء التونسي في حكمو االبتداإ
عندما اعتبرت أف إدراج شرط عدـ المنافسة دوف تقيد بمعايير مف شأنيا حماية  39131

 ورد في أحد حيثياتو: و  ،مصالح العامؿ يتعارض مع أحكاـ الدستور
"وحيث أف منع المدعي مف العمؿ بكامؿ تراب الجميورية ولمدة خمس سنوات سيحرمو مف 

 .(2)"ذي ضمنو لو الدستور بالديباجة والميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنسافحؽ العمؿ ال

 عدـ إلمبالغة في إلشرط إلجزإئي إلمقترف بإتفاؽ عدـ إلمنافسة -رإبعا 

يمكف أف يضمف صاحب العمؿ بموجب إتفاؽ عدـ المنافسة شرطا، جزائيا في حالة 
لو عف األضرار التي تصيبو يكوف مبالغا فيو، كتعويض و  اإلخبلؿ باإلمتناع عف المنافسة

في ذلؾ، فيصبح بذلؾ وسيمة إلجباره عمى البقاء في خدمة صاحب العمؿ لمدة أطوؿ مف 
المغزى مف ىذا البطبلف ىو رغبة و  المدة المتفؽ عمييا، ففي ىذه الحالة يبطؿ الشرط الجزائي

لعامة، مف المشرع في توفير أكبر قدر مف الحماية لمعامؿ، مما جعمو يخرج عف القواعد ا
تخفيض التعويض إلى القدر المعقوؿ، جاعبل البطبلف جراء المبالغة في تقدير التعويض عف 

 فالتعويض المبالغ فيو يؤدي إلى التعدي عمى الحرية الشخصية لمعامؿ. (3)المنافسة

مف القانوف المدني حيث نصت  687أكد المشرع المصري ىذا الحكـ في نص المادة 
كاف في و  مى شرط جزائي في حالة اإلخبلؿ باإلمتناع عف المنافسةعمى أنو إذا إتفؽ ع

الشرط مبالغة تجعمو وسيمة إلجبار العامؿ عمى البقاء في خدمة صاحب العمؿ مدة أطوؿ 

                                                                                 

(1) Cas soc 29/04/1980, V N° 282 ; Cas soc 13 dec 1976 bull . civ, v N° 662 ; Cas soc 11 janv1971 bull. civ 39 

(2) 167188
(3) 101 
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ينسحب بطبلنو أيضا إلى شرط عدـ و  مف المدة المتفؽ عمييا كاف ىذا الشرط باطبل
 المنافسة.

لشرط الجزائي، عمى نحو يردع صاحب نظـ المشرع المصري جزاء المبالغة في ا
نما قرر جزاء البطبلف الكمي، الذي يصؿ حتى اإللتزاـ و  العمؿ، فمـ يكتفي بإنقاصو، ا 

 األصمي أي اإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة.

والحقيقة أف ىذه القاعدة المكرسة مف المشرع المصري، تنطوي عمى عقوبة مدنية 
لمقواعد العامة اإلكتفاء ببطبلف الشرط  عمى صاحب العمؿ، إذ كاف مف األجدر تطبيؽ

السمطة التقديرية لمقضاء. فيذا الخروج عف و  الجزائي، مع ترؾ التعويض خاضع ليذه القواعد
 .(1)المشتركة لممتعاقديفو  القواعد العامة يتضمف إىدار لممصمحة الجدية المشروعة

دى الضرر الذي إعطاء السمطة التقريرية لمقاضي مف خبلؿ ربطو مقدار التعويض بم
مف القانوف المدني الجزائري، ولو  185و 184يصيب صاحب العمؿ وفقا ألحكاـ المادتيف 

أف يبحث فيما إذا كاف الغرض مف ىذا الشرط ىو إجبار العامؿ عمى البقاء واإلستمرار مع 
 التي تختمؼ مف دعوى ألخرى.و  صاحب العمؿ في ضوء ظروؼ الدعوى،

يمكف القوؿ بأف خطأ صاحب العمؿ يعفي العامؿ مف أما مف الناحية القانونية 
يضيؼ بعض الفقو إلى ذلؾ تفسيرا يستند إلى إرادتي الطرفيف، فالفرض أف ىاتيف و  إلتزامو،

مف ثـ و  (2)اإلرادتيف قد إتجيتا إلى أعماؿ الشرط في حالة إستقالة العامؿ ال في حالة إقالتو
سترداد حريتو في العمؿ.و  عدـ المنافسةفإف األمر يستنتج إعفاء العادؿ مف إلتزامو ب  ا 
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 املطلب الجاني

 آثار خمالفة شرط عدم املهافشة

إذا تحققت شروط صحة اإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة، كما سبقت اإلشارة إلييا، وجب 
حتراـ مقتضاه باإلمتناع عف ممارسة أي نشاط منافس لصاحب و  عمى العامؿ اإّللتزاـ بو ا 

اـ عّد مسؤوال عف ذلؾ مسؤولية عقدية، كما جاز بذلؾ لصاحب متى أخؿ باإللتز و  العمؿ،
العمؿ أو المستخدـ مطالبة بإزالة المخالفة بوقؼ المنافسة أو إغبلؽ المؤسسة المنافسة، كما 
جاز لمقاضي فضبل عمى ذلؾ القضاء بالتعويض عما لحقو مف أضرار بناء عمى قواعد 

 المسؤولية العقدية.

بؽ إثبات مخالفة العامؿ بكافة الطرؽ، فاألمر ال يعد يستطيع صاحب العمؿ الساو 
. بيذا فإف إخبلؿ المديف أي العامؿ بإلتزامو (1)بالنسبة لو أف يكوف إثباتا لواقعة قانونية

 ىو بتحقيؽ نتيجة سمبية يرتب أثار ىامة. و  باإلمتناع عف عمؿ،

 مػػتػػرتػػػبكما أف المشرع الجزائري أشرؾ صاحب العمؿ الجديد في تحمؿ الضرر ال
عف فعؿ تابعو العامؿ الغير مشروع، لذلؾ نجد أف المشرع الجزائري أشركو في تحمؿ 

تمس كؿ مف العامؿ بإعتباره المسؤوؿ األوؿ عف تنفيذ شرط عدـ ، (2)المسؤولية التقصيرية
المنافسة ليمتد إلى صاحب العمؿ الجديد، كذلؾ تثير مسألة إستفادة الخمؼ الخاص مف 

 منافسة.شرط عدـ ال

كذا إذا صدر اإلخبلؿ عف العامؿ في صورة اإلنضماـ إلى صاحب عمؿ منافس، 
قامت أيضا مسؤولية ىذا األخير بشروط معينة، تستوجب الوقوؼ عند عممو بالشرط أو 

                                                                                 

(1) 26 

(2) 212

1978477
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عمى أنو يمكف أف تقـو  )إلفرع إألوؿ(جيمو، عمى أف المسؤوليتو متميزة عف مسؤولية العامؿ 
  )إلفرع إلثاني(.تنصؿ مف المسؤولية الناشئة عف اإلخبلؿ بو الو  أسباب لسقوط ىذا الشرط

 الفرع ألاول 

 اإلادهيت سووليت اإلاكيام 

 عً ؤلاخةقل بضرط عدم اإلاىافست 

أخؿ العامؿ بإلتزامو الخاص و  إذا إجتمعت في شرط عدـ المنافسة شروط صحتو،
بل بالقواعد العامة بشرط عدـ المنافسة، قامت المسؤولية المدنية إتجاه صاحب العمؿ عم

لممسؤولية العقدية، مف منطمؽ إخبللو بإلتزاـ تعاقدي، سواء كاف شرط عدـ المنافسة وارد في 
كذلؾ تمتد  )أوال(عقد العمؿ ذاتو أو تـ اإلتفاؽ عميو كشرط مستقؿ أو بموجب تعديؿ لمعقد 

ية المسؤولية إلى صاحب العمؿ المنافس متى تحققت شروطيا عمى أنيا تكوف مسؤول
 تقصيرية لغياب أي إتفاؽ عقدي بينيما، وىو ما يعبر منيا بمسؤولية صاحب العمؿ 

 كذلؾ يمكف أف يستفيد الخمؼ الخاص لصاحب العمؿ مف شرط عدـ  )ثانيا(المنافس 
 )ثالثا(.المنافسة 

 إلمسؤولية إلعقدية لمعامؿ تحقؽ  –أوال 

 ى العامؿ اإللتزاـ بيا إذا تحققت شروط صحة اإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة، وجب عم
 شرط ػػػػىي مسؤولية عقدية أساسيا الو  وبمضمونيا، فإذا أخؿ بيا قامت مسؤوليتو عف ذلؾ

 التعويض.و  ترتب عف ذلؾ إمكانية مطالبتو بالتنفيذ العينيو  اإلتفاقي القائـ بينيما
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  : إلتنفيذ إلعيني( 1
ياـ مثبل العامؿ بفتح مؤسستو في حالة إخبلؿ العامؿ باإلتفاؽ عمى عدـ المنافسة، وق

الخاصة أو الدخوؿ كشريؾ في مؤسسة أخرى جاز لصاحب العمؿ أف يطالبو بالتنفيذ العيني 
 إذا ما كاف ذلؾ ممكنا.

ويقصد بالتنفيذ العيني تنفيذ عيانا ما إلتـز بو المديف لمصمحة الدائف، ويشترط أف 
يكوف مرىقا لممديف والعدوؿ عنو يمحؽ  يكوف ممكنا وأف يطمبو الدائف أو يعرضو المديف، وأال

 .(1)بالدائف أضرارا جسيمة مع ضرورة إعذار المديف

لصاحب العمؿ أف يطمب بيذا فإف أخؿ العامؿ بإلتزامو باإلمتناع عف المنافسة، كاف 
تنفيذ اإللتزاـ عينا، وذلؾ بإزالة المخالفة أو منع إستمرارىا ويكوف ذلؾ بإنياء عقد العمؿ لدى 

 173عمؿ المنافس، أو بإغبلؽ المؤسسة التي يمتمكيا العامؿ، وذلؾ وفقا لممادة صاحب ال
مف القانوف المدني الجزائري، ولمقاضي فرض الغرامة التيديدية ألجؿ جبر المديف عمى 

 .(2)التنفيذ

يمكف لممستخدـ أف يثبت مخالفة العامؿ بكؿ طرؽ اإلثبات، ألف األمر يتعمؽ بإثبات 
ألصؿ أف الدائف ىو المكمؼ بإثبات الديف، والمديف مكمؼ بإثبات التخمص واقعة قانونية، فا
 مف القانوف المدني الجزائري. 323مف طبقا لممادة 

ال يحتاج صاحب العمؿ إلى إعذار العامؿ بتنفيذ إلتزامو عينا باإلمتناع عف كؿ ما 
دـ المنافسة أف مف شأنو منافسة صاحب العمؿ، فيشترط لمتنفيذ العيني اإللتزاـ العامؿ بع

يطمب صاحب العمؿ مف القاضي إزالة ما وقع مف مخالفة، فالتنفيذ العيني جوازي لممستخدـ، 
 فمو اإلكتفاء بالمطالبة بالتعويض، كما يجب أف يكوف الحكـ محؿ طمب التنفيذ العيني ممكنا،

                                                                                 

(1) 120
(2) 174175
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اقي أو أف المطالبة بالتنفيذ العيني ال تحـر صاحب العمؿ مف المطالبة بالتعويض اإلتفو 
 .(1)الشرط الجزائي

وبإعتبار إلتزاـ العامؿ بعدـ المنافسة بعد إنتياء عبلقة العمؿ إلتزاـ متكرر يستمر فترة 
مف الزمف مدة الخطر كما قد يخؿ بيذا اإللتزاـ أكثر مف مرة فإنو يمكف فرض الغرامة 

وط الغرامة التيديدية عمما أف شر ، (2)التيديدية إللزاـ العامؿ بعدـ اإلخبلؿ بإلتزامو مستقببل 
أف التنفيذ العيني غير و  تتوافر في ىذا اإللتزاـ، مف حيث كوف التنفيذ العيني الزاؿ ممكنا،

عميو يمكف فرض الغرامة التيديدية في حالة و  غير مبلئـ إال إذا قاـ بو المديف بنفسو.و  ممكف
 لنشاط، قياـ العامؿ بممارسة نشاط مماثؿ لصاحب العمؿ أو اإلشتراؾ في ىذا ا

و اإلخبلؿ في مثؿ ىذه الحالة قد يكوف متكررا، مما يستوجب فرض غرامة تيديدية إللزاـ 
 العامؿ بعدـ اإلخبلؿ باإللتزاـ بعدـ المنافسة مستقببل. 

 إلتعويض :( 2
يعد التعويض مف أىـ الجزاءات المدنية التي تطبؽ في حالة إخبلؿ العامؿ بإلتزامو 

د إنتياء عبلقة العمؿ، إذ أف ىناؾ صور مف اإلخبلؿ بعدـ بعدـ منافسة صاحب العمؿ بع
مثاؿ عف ذلؾ إلتحاؽ و  المنافسة، قد ال يجدي في جبر الضرر الناتج عنيا سوى التعويض،

 العامؿ بمنصب أخرى لدى صاحب عمؿ منافس لصاحب العمؿ األوؿ.

عمؿ وأساس ىذا التعويض ىو المسؤولية العقدية، ويشمؿ التعويض ما فات صاحب ال
 .(3)مف كسب وما لحقو عف خسارة وذلؾ في حالة التعويض التمقائي

                                                                                 

(1) 86 
(2) 125
(3) 126 
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كذلؾ يحوز لصاحب العمؿ المطالبة بالتعويض المتفؽ عميو مسبقا بمقتضي شرط 
جزائي وارد في اإلتفاؽ الذي يقضي بعدـ منافسة العامؿ لصاحب العمؿ بعد إنتياء عقد 

 العمؿ.

 يو مسبقا بيف العامؿ وصاحب العمؿ،فيذا التعويض عبارة عف شرط جزائي متفؽ عم
ىو سابؽ عف واقعة إخبلؿ العامؿ بشرط عدـ المنافسة، وىو في الحقيقة عبارة عف إلتزاـ و 

اإلتفاؽ عمى التعويض يتبع شرط عدـ المنافسة و  تابع لئللتزاـ األصمي )شرط عدـ المنافسة(
أو زاؿ إلتزاـ العامؿ بعدـ عدما، فبل مجاؿ إللتزاـ العامؿ بيذا التعويض إذ إنقضى و  وجودا

بعبارة أخرى يشترط اإللتزاـ بتعويض صاحب العمؿ أف يكوف إلتزاـ بعد المنافسة و  المنافسة،
 .(1)قائما

وال يجوز المبالغة في تقدير المبمغ التعويض اإلتفاقي في حاؿ عدـ إلتزاـ العامؿ 
إلستمرار لمعمؿ لدى بشرط عدـ المنافسة، ألف مثؿ ىذه المبالغة قد تدفع العامؿ إلى ا

صاحب العمؿ وذلؾ خوفا منو ويعد ىذا إجحافا في حقو وتقيد حريتو المحمية دستوريا، لذا 
 .(2)نقوؿ أف أية مبالغة في الشرط الجزائي تعد باطمة

كذلؾ في حالة بطبلف إلتزاـ العامؿ بعدـ المنافسة أو لغياب شروط صحتو، يبطؿ 
عويض المتفؽ عميو ال يمنح صاحب العمؿ مف التعويض اإلتفاقي، عمى أف بطبلف الت

 تحققت شروط المسؤولية العقدية.و  متى قامت المطالبة بالتعويض القضائي

                                                                                 

 .87مرجع سابؽ، ص أيمف عبد إلعزيز عمي، (1)
قانوف العمؿ  محمد حسيف منصور، (2)

الطبعة األولى، منشورات الحمبي  
 .315 ، ص2010الحقوقية، لبناف، 
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 إلمنافسمسؤولية صاحب إلعمؿ تحقؽ  –ا ثاني

تقوـ المسؤولية عف مخالفة شرط عدـ المنافسة، في حؽ صاحب العمؿ الذي تحققت 
سستو، عمى أف المسؤولية في ىذه الحالة المنافسة غير المشروعة بإلتحاؽ العامؿ بمؤ 

 مسؤولية تقصيرية، لذا يشترط لتحققيا قياـ خطأ مف جانب صاحب العمؿ الجديد.

مسؤولية مف إستخدمو تقصيريا فإف و  ويبلحظ أنو إذا تحققت مسؤولية العامؿ تعاقديا
 كبل منيما يمتزماف بتعويض الضرر الذي أصاب صاحب العمؿ السابؽ تعويضا كامبل،

ىي صورة لما يسمى بالمسؤولية المجتمعة أو اإللتزاـ التضامني، عمى أف إقرار مسؤولية و 
صاحب العمؿ الجديد أو المنافس تقصيريا ال تستطيع أي مساس بصحة تعاقده مع 

فينا تتحقؽ المسؤولية التقصيرية إتجاه صاحب العمؿ الجديد بتوافر الخطأ مف  (1)العامؿ
تستبعد بالنتيجة و  عمـ بوجود شرط عدـ المنافسة ىد العامؿ عماقجانبو، بأف يكوف مف تع

ثبات جيد ىذا الطرؼ المتعاقد )المستخدـ الجديد( بوجود مثؿ ىذا الشرطو  لقياـ   .ا 

إتجاه صاحب العمؿ تتحقؽ مسوؤلية المستخدـ الجديد عف مخالفة شرط عدـ المنافسة 
ستخدـ الجديد أجنبي عف اإلطار عف طريؽ التحاؽ العامؿ بمؤسستو ولما كاف المالقديـ 

التعاقدي بيف العامؿ والمستخدـ السابؽ فإف مسؤوليتو تقصيرية تستوجب إلعماليا توافر 
الخطأ التقصيري مف جانب المستخدـ الجديد، لكف السؤاؿ المطروح ىؿ يكفي لقياـ مسؤولية 

 .المستخدـ الجديد

 : بوجود شرط عدـ إلمنافسةإلمنافس عمـ صاحب إلعمؿ  (7

ييدؼ صاحب العمؿ المنافس مف إنضماـ عامؿ مستخدـ ما لمعمؿ لحسابو، أحد 
 ما لجمب العمبلءا  و  ،اإلستفادة منياو  اليدفيف إما اإلضطبلع عمى األسرار إلستخداميا

                                                                                 

(1) 29 
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 .(1)المسخدـ القديـبمؤسسة أو شركة ما، أو إستغبلؿ ميارة أو خبرة العماؿ الذيف إستخدميـ 
ؿ المستخدـ أجيرا يعمـ أنو مرتبط بشرط عدـ المنافسة، بحيث أما في الحالة التي يشغ 

المنافسة،  تحقؽ مسؤولية المستخدـ الجديد بغض النظر عف الوقت الذي عمـ فيو بشرط عدـ
 .(2)ممـز بقطع عبلقة العمؿ في حاؿ طمب المستخدـ األوؿ ذلؾفالمستخدـ الجديد 

دـ الجديد قد قاـ بدور أساسي وحتى تتحقؽ مسؤولية المستخدـ يجب إثبات أف المستخ
في التأثير عمى احاسيس العامؿ في نقض التزامو سواء عف طريؽ التيديد أو اإلكراه أو 

 استعماؿ وسائؿ احتيالية أو مساعدة العامؿ عمى بموغ ىدفو.

لكف التساؤؿ حوؿ كيفية إثبات عمـ المستخدـ الجديد بشرط عدـ المنافسة؟ إف عمـ 
 ؿػػائػػػباتيا بجميع وسػػف إثػػػكػػمػػادية يػػػبر واقعة مػػػػػػػػػػػػعدـ المنافسة يعت المستخدـ الجديد بشرط

اإلثبات، حيث يمكف أف يتحقؽ العمـ مف طرؼ العامؿ الذي يمـز بإعبلـ المستخدـ الجديد 
ال ارتكب خطأ جسيما، كما يتحقؽ العمـ عف طريؽ توجيو المستخدـ  بوجود ىذا الشرط وا 

 إلى المستخدـ الجديد. ارانذالقديـ إ

فرضا بثبوت العمـ، يقع عمى المستخدـ الجديد عبئ تعويض المستفيد مف الشرط )أي 
المستخدـ األوؿ(، عقب إثبات ىذا األخير لعممو القاطع بوجود الشرط، كأف يقدـ نسخة مف 

شعار إستبلميا موقعا عميو مف المستخدـ الجديدو  الرسالة المضمونة الوصوؿ مو التي يعمو  ا 
، فمف حؽ صاحب العمؿ السابؽ مطالبة صاحب العمؿ (3)فييا باإلتفاؽ الذي يجمعو بالعامؿ

الجديد )المنافس( الذي إستخدـ العامؿ رغـ عممو بوجود شرط عدـ المنافسة عمى اساس 
 .المسؤولية التقصيرية

                                                                                 

(1) 94
(2) Cas. Soc 19 octobre 1999, R.J.S 11/99, N° 1392. 

(3) Serge KAUDER, les différentes aspects des clause de nom concurrence en France, Revue quotidienne de 

vielle juridique doctrime 12236 publio le 24 mai 2005 article publier sur le site http//www.Net.iris.fr 

juridique doctrime 12236 p 11. 
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 : بوجود شرط عدـ إلمنافسةإلمنافس جيؿ صاحب إلعمؿ ( 3
الجديد عمى مدى عممو بإلتزاـ العامؿ بعدـ منافسة  تتوقؼ مسؤولية صاحب العمؿ

 ية، ػػػنػف الػوف حسػػػكػو يػإنػػػصاحب العمؿ السابؽ، فإذا كاف ال يعمـ بيذا اإللتزاـ اإلتفاقي ف
إعتبار المستخدـ الجديد لمعامؿ مشتركا وبالتالي ال تقـو أية مسؤولية مف جانبو ليذا ال يمكف 

يقع عميو في سبيؿ و  بعدـ المنافسة، إال إذا ثبت عممو بوجوده،في خرؽ اإللتزاـ العامؿ  مع
  متاحة.و  ذلؾ يكوف بكؿ وسيمة ممكنةو  دفع المسؤولية عنو إقامة الدليؿ عمى جيمو

العناية البلزميف في اإلستفسار عف إمكانية وجود و  ومف ذلؾ أف يثبت أنو بذؿ الجيد
ىذا األمر يسػػتػطيع اإلستعانة بشيادة وفي  (1)الشرط، كإستعبلمو لدى صاحب العمؿ السابؽ

خمو و  تغريره إياه بأف كاف مثبل أف قدـ وثائؽ تفيد براءةو  الشيود، أو أف يدفع بخطأ العامؿ
األقرب إلى ىذا المثاؿ تقديـ العامؿ لتصريح شرفي موقع عميو و  ذمتو مف أي إلتزاـ مشابو

ػعامؿ قػػػد قػػػػػػػدـ لممستخدـ الجديد شيادة عمؿ مف طرؼ ىذا األخير، كما يػػمػػػػػػػػػكف أف يكوف الػػ
 التي ال تتضمف أي بند خاص بيذا الشرط.و  مسممة مف المستخدـ السابؽ،

يرى بعض الفقو في ىذا الصدد أف وسيمة عدـ عمـ صاحب العمؿ الجديد بإلتزاـ 
بار أف ذلؾ عمى إعتو  العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿ السابؽ، ىي شيادة نياية الخدمة،

ذكر بند أو شرط إلتزامو بعدـ المنافسة مف و  ىذه الشيادة تعبر عف حالة العامؿ المينية،
 .(2) دارجو في ىذه الشيادةإبالتالي يصح و  البنود التي ال تضر العامؿ

 : عمى أنو  11-90مف القانوف رقـ  67وفي ىذا الصدد الصدد تنص المادة 

                                                                                 

(1) Christian BESSY, « L’usage des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail », Revue 

d'économie industrielle, N° 125, Ed. deboeck supérieur, Belgique, 2009, 21.  

Voir aussi : Ayvayan GUILAUME, clause de non concurrence et clause pénale : La commune intention des 

parties à l’épreuve du pourvoir judiciaire, mémoire de stage, Pierre mendés France Grenoble, 2008-2009 p. 

65 

(2) 109



 

 283  

 

تاريخ و  خ إلتوظيؼيشيادة عمؿ تثبت تار  ،يسمـ إلعامؿ، عند إنياء عالقة إلعمؿ"
 كذإ إلمناصب إلتي شغمت في إلفترإت إلمناسبة ليا.و  إنياء عالقة إلعمؿ

إلعامؿ إلناشئة و  وإجبات إلمستخدـو  ترتب عف تسميـ شيادة إلعمؿ فقدإف حقوؽيال 
  عف عقد إلعمؿ أو عقود إلتكويف إال إذإ إتفقا إلطرفاف عمى عكس ذلؾ كتابة"

 ة ػػذمػي الػػػػػػؿ فػػيجوز لمعامؿ نفي تحقؽ اإلخبلؿ بكافة طرؽ اإلثبات ألف األصذلؾ ػػك

عميو في حالة ما إذا تبيف بأف جيؿ المستخدـ بوجود الشرط و  .البراءة إال أف يثبت العكس
مف ثـ و  عدـ حرصو، أو أنو يفترض فيو العمـ بالشرط فيعد مقصرا،و  يعود إلىمالو الشخصي

 .(1)ه المستخدـ القديـيكوف مسؤوال إتجا

 إستفادة إلخمؼ إلخاص لصاحب إلعمؿ مف شرط عدـ إلمنافسة -ثالثا 

يظؿ إلتزاـ العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿ قائما أو مقيدا إتجاه الخمؼ الخاص 
ذلؾ أف القاعدة ىي أف الخمؼ بقواعد العامة في القانوف المدني، لصاحب العمؿ عمبل 

لتزاماتو الناشئة عف عقد مف العقود إذا كاف يعمـ بيا،و  قوالخاص يخمؼ السمؼ في حقو   ا 
حؽ صاحب العمؿ في إقتصاء الوفاء و  الشيء الذي ينتقؿ منو إليوكانت مف مستمزمات و 

بإلتزاـ عدـ المنافسة، ىو حؽ مكمؿ لممحؿ التجاري الذي ينتقؿ إلى الخمؼ الخاص، فيكوف 
 .(2)مف مستمزماتو

إذإ نشأ إلعقد "ؽ.ـ.ج التي تنص عمى أنو  109مادة نص اليستفاذ ىذا الحكـ مف 
حقوؽ شخصية تتصؿ بشيء إنتقؿ بعد ذلؾ إلى خمؼ خاص، فإف ىذه و  إلتزإمات

                                                                                 

(1) 126 
2002

1962006267
(2) 100  
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إإللتزإمات وإلحقوؽ تنتقؿ إلى إلخمؼ في إلوقت إلذي ينتقؿ فيو إلشيء إذإ كانت مف 
 "كاف إلخمؼ إلخاص يعمـ بيا وقت إنتقاؿ إلشيء إليو.و  مستمزماتو

 ينقض إلتزاـ العامؿ بعدـ المنافسة، بوقاة صاحب العمؿ ذلؾ أف ىذا اإللتزاـ بيذا ال
حقوؽ و  مف مستمزمات المشروع، فالمقرر قانونا في جؿ التشريعات المقارنة، أف إلتزامات
كانت مف و  السالؼ الناشئة عف العقد، تنتقؿ إلى الخمؼ إذا كاف يعمـ بيا وقت إنتقاؿ الشيء

 .(1)مستمزمات المشروع

 الفرع الثاوي

 ؤلالتزام بضرط عدم اإلاىافستسلىط حم 

ربية كالتشريع المدني المصري وقانوف المعامبلت المدنية عبعض التشريعات العمدت 
العمانية عمى تضييؽ حاالت تطبيؽ شرط عدـ المنافسة، فنصت عمى حاالت يعفي فييا 

أف يتعرض ألي جزاء، فبل العامؿ مف اإللتزاـ بمقتضى الشرط الصحيح بعدـ المنافسة دوف 
ذلؾ في عدة حاالت عند فسخ صاحب العمؿ و  يترتب عمى اإلخبلؿ بو أي أثر أو مسؤولية

 . )ثانيا(أو إذا كاف الخطأ صادر مف صاحب العمؿ  )أوال(العقد 

 إلعمؿ أو رفض تجديده صاحب إلعمؿ عقد خحالة فس –أوال 

لصاحب العمؿ التمسؾ بو، أو رغـ اإلتفاؽ عدـ المنافسة صحيح، ومع ذلؾ ال يجوز 
التمسؾ بمسؤولية العامؿ عف اإلخبلؿ بو، ودوف إرتكابو أي خطأ، فميس لصاحب العمؿ أف 
يتمسؾ بشرط عدـ المنافسة ويتحمؿ العامؿ تمقائيا مف إلتزامو سواء كاف صاحب العمؿ 

 .(2)مخطئ في ىذا الفسخ أو غير مخطئ 
                                                                                 

(1)

381201661 

(2) 

20142016182
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ني اء صاحب العمؿ بإرادتو المنفردة، وأف يقع وعميو إذا كاف العقد غير محدد المدة وا 
مف العامؿ ما يبرر لصاحب العمؿ إنيائو لمعقد، فإنو ال يجوز لو التمسؾ بإتفاؽ أو شرط 

عميو ال يجوز لو التمسؾ و  ىذا سواء كاف اإلنياء مشروعا أو تسريحا تعسفيا،و  عدـ المنافسة،
، (1)ى سوء الحالة المالية لممؤسسة بيذا الشرط حتى لو كاف سبب إنياء عقد العمؿ راجعا إل

فسخو صاحب العمؿ قبؿ إنقضاء مدتو أو رفض تجديده و  كذلؾ إذا كاف العقد محدد المدة،
بعد إنقضاء منو، دوف أف يرتكب العامؿ أي خطأ يبرر مثؿ ىذا الفسخ أو الرفض لمتجديد، 

و المبرر المشرع لو توفر لديو  فإنو يسقط حؽ صاحب العمؿ في التمسؾ بشرط عدـ المنافسة
 .لذلؾ

إنتقد الفقو المصري ىذا الموقؼ لمشرعو في إقرار سقوط حؽ صاحب العمؿ في 
عدـ التجديد و  عدـ ترتبو ألثاره، في حالة توفر مبررات الفسخو  التمسؾ بشرط عدـ المنافسة

مف جانبو، كأف يكوف رفض التجديد أو الفسخ يستند لقياـ ظروؼ إقتصادية تقرض لممؤسسة 
الغمؽ، فذىب بعض الفقو إلى اإلمتناع عف التمسؾ بشرط في مثؿ ىذه الحالة يشكؿ  لخطر

 تعارض مع مبدأ حسف النية في تنفيذ اإللتزامات التعاقدية كما أنو يتنافى مع مبادئ العدالة
 ال يتفؽ مع حسف السياسة التشريعية.و 

 المدني،  في حيف يرى جانب أخر مف الفقو في مسألة سقوط الحؽ نوع مف الجزاء
عدـ و  غير متناسب إذا توفرت لدى صاحب العمؿ مبررات الفسخو  وىو جزاء غير مبرر

مف قانوف المدني المصري بما ال يسقط  686/3التجديد، فنادوا بضرورة تعديؿ نص المادة 
حؽ صاحب العمؿ في التمسؾ بشرط عدـ المنافسة إذا ما توفرت لديو مبررات معقولة لمفسخ 

 .(2)دأو عدـ التجدي

                                                                                 

(1) 2016101 

(2) 28
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يذىب جانبا مف الفقو لعكس ما سبؽ مقيدا حكـ سقوط حؽ صاحب العمؿ في 
ف توفرت لديو مبررات الفسخ أو عدـ التجديد، كما لو و  التمسؾ بشرط عدـ المنافسة، حتى ا 

ستثناء عمى حرية و  تعرض ألزمة مالية أو إقتصادية، ذلؾ أف اإللتزاـ بعدـ المنافسة يعد قيدا ا 
يره لغير صالح العامؿ. يضاؼ إلى ذلؾ أف المشرع قد راعى في وضعو العمؿ ال يتوجب تفس

القانوف المدني المصري، أف يجنب العامؿ تحمؿ جزء مف  686لمحكـ الوارد في المادة 
أف شرط عدـ المنافسة يعد و  قرر أف يتحمميا صاحب العمؿ بمفرده خاصةو  مخاطر المشروع

 .(1)رتبط بو مف حساسية بالغة بالنسبة لمعامؿما يو  ىو حرية العمؿ،و  مخالفا لمبدأ أساسي

ولقد تـ تأييد الرأي األوؿ، في حيف إتجو فريؽ إلى التأكيد عمى أف الرأي الثاني قد 
ذلؾ بتمكينيـ مف التحمؿ مف اإللتزاـ بعدـ المنافسة، و  بالغ كثيرا في توفير الحماية لمعماؿ

ىو ما ال و  قد أو رفض التجديد،حتى مع قياـ المبرر المشرع لصاحب العمؿ في فسخ الع
 يمكف إعتباره غرض أو نية المشرع مف وضع مثؿ ىذا النص.

أجازت مف جانبيا محكمة النقص الفرنسية لصاحب العمؿ التمسؾ بشرط عدـ و 
التسريح العامؿ ألسباب إقتصادية بؿ أكثر مف ذلؾ في و  المنافسة في حمة إنياء عقد العمؿ
ىو الموقؼ الذي إنتقده الفقو الفرنسي و  جوء إلى تسريحو،حالة تعسؼ صاحب العمؿ في الم

ألنو لـ يكف مف المقبوؿ إجتماعيا حرماف العامؿ المفصوؿ تعسفيا مف ممارسة نشاطو في 
مجاؿ تخصصو، كما أنو لـ يكف مف المتصور إقتصاديا حرماف الدولة مف اإلستفادة مف 

حتى في حالة تعسؼ أصحاب  لمنافسةكوادرىا في العمؿ، بإعطاء قوة قانونية لبنود عدـ ا
 .(2)األعماؿ

                                                                                 

(1)28
(2) 184
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 حالة فسخ عقد إلعمؿ بناء عمى خطأ مف جانب صاحب إلعمؿ  –ثانيا 

يسقط إلتزاـ العامؿ بعدـ المنافسة دوف أف يتعرض ألي جزاء إذا كاف عقد العمؿ قد 
تعيداتو و  إنتيى بسبب خطأ صادر عف صاحب العمؿ، كما لو لـ يقـ بالوفاء بإلتزاماتو

الناشئة مف عقد العمؿ أو إرتكب أمرا مخبل بالنظاـ العاـ أو اآلداب العامة نحو العامؿ أو 
وقع ممف ينوب عنو إعتداء عميو أو عمى أحد أفراد أسرتو. ففي ىذا الصدد أكدت المادة 

مف القانوف المدني المصري عمى أنو ال يجوز أف يتمسؾ صاحب العمؿ باإلتفاؽ  686/3
 ا يبرر فسخ العامؿ لمعقد.إذا وقع منو ىو م

يذا فإف إنتياء العقد بسبب خطأ مف جانب صاحب العمؿ أو بسبب إخبللو بإلتزاماتو ب
نفس ىذا اإلتجاه أكده المشرع و  إتجاه العامؿ يؤدي إلى إعفائو مف إلتزامو بعدـ المنافسة.

 .(1)مف القانوف المدني الميبي 685/3الميبي مف خبلؿ نص المادة 

إلتجاىات الرامية الى التشدد في أعماؿ اإلتفاؽ امف ىذه النصوص و  ترجع الحكمة
بعدـ المنافسة، الذي يعتبر بمثابة قيد خطير عمى العمؿ ومف الناحية اإلجتماعية إلى أف 
األثار السيئة إلنتياء الرابطة العقدية عمى اإلستقرار الميني لمعامؿ ال يجوز أف تتضاعؼ 

 لو كاف في ذلؾ منافسة لصاحب العمؿ المرتكبة الخطأ. بتقيد حريتو في ممارسة مينة و 

                                                                                 

(1)184 
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 املبحح الجاني

 لتزام بالشر املهياإل

اإللتزاـ بالسرية أو بالسر الميني إلتزاـ ذو طبيعة خاصة كونو يييئ لنشوء عبلقة 
صاحب العمؿ، فبل يقتصر أثره عمى فترة تنفيذ و  مستقبمية مستمرة في الزمف تربط بيف العامؿ

نو  العقد اإللتزاـ بذلؾ يختمؼ عف باقي و  ما يمتد بحكـ القانوف أو إتفاقا إلى ما بعد إنقضائوا 
 التي تنفذ بشكؿ فوري أو دوري و  اإللتزامات األخرى المترتبة عمى عقد العمؿ

وتنتيي بإنتياء عقد العمؿ، وىو ما أكدت عميو العديد مف التشريعات كالقانوف المدني 
أف يحتفظ بأسرار  4ث جاء فييا " يجب عمى العامؿ .../منو حي 685المصري في المادة 

ىو الوضع أيضا في القانوف المدني و  التجارية حتى بعد إنقضاء العقد"و  العمؿ الصناعية
 .(1)حتى قانوف العمؿ األردنيو  كذا قانوف العمؿ القطريو  الميبي

قصر سريانو عمى فترة  يجد إمتداد إلتزاـ العامؿ إلى ما بعد إنتياء عبلقة العمؿ مبرره في أف
قيقية، ذلؾ أف صاحب العمؿ غالبا ما يتعرض لخطر إفشاء حتنفيذ العقد يجرد اإللتزاـ مف أية قيمة 

رد فعؿ و  نتيجة إنياء ىذه العبلقة أسراره بعد إنتياء العقد أكثر مف فترة قيامو، بؿ قد يكوف اإلفشاء
إستغبلؿ األسرار التي إطمع عمييا  قد يتحايؿ العامؿ إلنياء عقد العمؿ لغرضو  عف ذلؾ، بؿ

ىو ما يفسر إتجاه البعض تأسيس حماية و  لمصمحتو الشخصية أو مصمحة منافس لصاحب العمؿ،
 التي تمتد إلى ما بعد إنتيائو،و  المعمومات السرية عمى أساس عبلقة الثقة المترتبة عمى إبراـ العقد

 .(2)(du bont v maslandىو ما تأكد في الحكـ المشيور الصادر في قضية )و 
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ينطبؽ ذلؾ في حالة و  يؤكد البعض عمى أف اإللتزاـ بالسرية إلتزاـ يبلـز عقد العمؿ،
النص عميو في عقد العمؿ الفردي أو الجماعي بموجب بند ما و  عدـ نص صريح في العقد،

ي ىو إال نوع مف التأكيد عمى إلتزاـ موجود أصبل فإلتزاـ الداخمي بالسرية قد يجد مصدره ف
ال ففي اإللتزاـ و  نص صريح في عقد العمؿ الفردي أو الجبائي أو نص القانوف ذاتو؟ ا 

 .(1)تنفيذ العقد بحسف نيةو  اإلخبلصو  باألمانة

حرص المشرع الجزائري عمى تكريس اإللتزاـ بالسرية عمى أف ذلؾ يجد مصدره في 
مما يعني  11-90ف رقـ مف القانو  7يمس فترة سرياف عقد العمؿ كما تؤكده المادة و  القانوف

عدـ إمتداده لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ، غير أف ذلؾ ال يمكف الجـز بو أف تترؾ لمعقود 
 الجماعية النص عمى ذلؾ مف منطمؽ أنو مف مستمزمات اإللتزاـ باألمانة و  الفردية

 واإلخبلص.

ة نشاط كذلؾ وفؽ ما تقتضيو طبيعو  وكذا مف مقتضيات حسف النية في تنفيذ العقود،
ىو ما تأكد في بعض اإلتفاقيات الجماعية حيث قضت اإلتفاقية الجماعية و  المؤسسة،

تحديدا في الفقرة الثانية أنو "خبلؿ تنفيذ عقد و  منيا 63لمؤسسة إتصبلت الجزائر في المادة 
التي و  حتى بعد إنتيائو يتعيد ذات طابع سري خاصة بالمؤسسة أو بالزبائفو  العمؿ أو تعميقو

 .(2)وا عمييا في إطار ممارستيـ لمياميـ"إطمع

عمى ىذا األساس، فإف اإللتزاـ بالسرية إلتزاـ ممتد لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ ينشأ 
بغرض التفصيؿ بو سيتـ الوقوؼ عند و  عبلقة مستقبمية بيف صاحب العمؿ أو العامؿ،

حية المدنية أو الجزائية ثـ جزاء مخالفة ىذا اإللتزاـ سواء مف النا )إلمطمب إألوؿ(أحكامو 
 .)إلمطمب إلثاني(

                                                                                 

(1) 
2010100101

(2)
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 املطلب األول

 أحلام اإللتزام بالشرية

يعتبر اإللتزاـ بالسرية أحد الواجبات األساسية التي يقتضييا مبدأ حسف النية الواجب 
مف القانوف  107/1عمى رأسيا عقد العمؿ تطبيقا ألحكاـ المادة و  توافره في سائر العقود

 بحسف نية ".و  ث جاء فييا " يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمؿ عميوالمدني الجزائري حي

ىو إلتزاـ ممتد لؤلثر و  لقد تـ إقرار ىذا إللتزاـ بموجب أحكاـ قانوف عبلقات العمؿ،
 لما لو مف مساس بمصمحة المؤسسة المستخدمة.

ومو إلبعاد ىذا اإللتزاـ ذو األثر الممتد سيتـ تحميؿ أحكاـ بالوقوؼ إبتداء عف مفي
 مظاىر ىذا اإللتزاـ )الفرع الثاني(.و  أخيرا صورو  طبيعتو القانونية )الفرع األوؿ(

 الفرع ألاول 

 مفهىم ؤلالتزام بالسريت

 التي تولد عبلقات مستقبمية بينوو  مف اإللتزامات الجوىرية التي تقع عمى عاتؽ العامؿ
 ـ باألمانة ىو مظير مف مظاىر اإللتزاو  بيف صاحب العمؿ اإللتزاـ بالسرية،و 

سرية و  واإلخبلص بؿ مف تطبيقاتو، حيث يجب عمى العامؿ المحافظة عمى أسراد العمؿ
 الكتماف و  المعمومات التي إطمع عمييا أو عمـ بيا عف طريؽ العمؿ، فيمتـز بالسكوت

 ألىمية ىذا اإللتزاـو  الضمير البلـز لتنفيذ العقد،و  أف يتجمى بالوعيو  وباإلمتناع عف اإلفشاء
 مضمونو.و  ديدا لمفيوموتحو 

سيتـ تحديد تعريفو بما يسمح بتحديد نطاؽ ىذا النوع مف اإللتزامات الناشئة عف 
 .)ثالثا(طبيعة القانونية و  )ثانيا(ثـ خصائصيا  )أوال(عبلقات العمؿ 
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 تعريؼ إإللتزإـ بالسرية  - أوال

تزاـ بؿ إكتفى لـ يعرؼ المشرع الجزائري أسرار العمؿ أو لـ يحدد المقصود بيذا اإلل
 11-90مف القانوف رقـ  07ذلؾ في المادة و  بتكريسو ضمف الواجبات األساسية لمعماؿ

 حيث جاء فييا 
 ""يخضع إلعماؿ في إطار عالقات إلعمؿ لموجبات إألساسية إلتالية ...

 أساليب الصنع و  التكنولوجياو  المتعمقة بالتقنيات أف ال يفشوا المعمومات المينية
بصفة عامة أف ال يكشفوا مضموف الوثائؽ الداخمية الخاصة بالييئة و  وطرؽ التظيـ

المستخدمة إال إذا فرضيا القانوف أو طمبتيا السمطة السميمة" كذلؾ إعتبره مف األخطاء 
 . (1)الجسيمة المؤدية لمتسريح

كتفاء النصوص التشريعية بذكر و  ومف منطمؽ غياب التعريؼ القانوني لمسر الميني ا 
عف أسرار العمؿ، يتـ اإلستناد إلى التعاريؼ الفقيية، فإجتيد الفقو في تعريفو  صوره لكشؼ

التي أوجب القانوف و  بمناسبتوو  عمى أنو " كؿ معمومة يتوصؿ إلييا العامؿ مف خبلؿ عممو
أيا كاف نوع السر بحيث و  حسف سيرهو  أو جرى العرؼ بكتمانيا حفاظا عمى مصمحة العمؿ

يشترط أف ال يكوف ىذا الكتماف و  ر بالمؤسسة أو زعزعة الثقة،يترتب عمى إذاعتو اإلضرا
 .(2)سائر الجريمة جنائية أو حائبل دوف الكشؼ عف جريمة تمت أو في مرحمة الشروع

بعيدا عف اإللتزاـ بإحتراـ الحياة الخاصة عمى أنو إلتزاـ و  كذلؾ عرؼ اإللتزاـ بالسرية
المعمومات )األسرار( التي تصؿ لعممو و  ائعيقع عمى عاتؽ شخص )األميف(، بعدـ إفشاء الوق
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بطريقة مباشرة مف صاحبيا )صاحب السر(، أو بطريقة غير مباشرة بمناسبة ممارسة 
 .(1)مينتو

عرفو القضاء المصري أيضا عمى أنو كؿ المعمومات التي تتصؿ بالصناعة أو 
لمعمومات التي جرى كذا او  التي لو ذاع خيرىا لزعزعت الثقة في التاجر أو الصانعو  التجارة

 العرؼ عمى كتمانيا "

 : يعّرؼ كذلؾ السر الميني في الفقو الفرنسي عمى أنو 
 بمناسبتو و  البيانات التي يتوصؿ إلييا العامؿ مف خبلؿ عمموو  "كؿ المعمومات 

أو بناء عمى طمب صاحب العمؿ أو طبقا لما جرى عميو العرؼ ويتكتـ عمييا. بحكـ القانوف 
ترتب عمى معرفتيا اإلضرار بالمنشأة أو عماليا أو بمصالح صاحب العمؿ الميني بحيث ي

 سواء جاء ىذا الضرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

عموما فإف أسرار العمؿ تشمؿ كافة المعمومات التي يتحقؽ ليا وصؼ السر بالمعنى 
إلى الكامؿ الذي يتحقؽ بتحقؽ الضرر لممشروع أو المؤسسة المستخدمة دوف النضر 

دوف النظر إلى الطريقة و  الطريقة التي يتوصؿ إلييا العامؿ مف خبلؿ عممو إال بمناسبتو،
أبعد مف ذلؾ تعتبر و  بغض النظر عف طبيعة النشاطو  التي تـ بيا إفشاء المعمومة المينية

 أسرار مينية األسرار الخاصة داخؿ المؤسسة إذا إرتبطت بعنصر مف عناصر المينة 
قتضى الكشؼ عن فيمـز العامؿ بعدـ إفشاء  (2)يا اإلضرار بيذه المؤسسة التي يعمموف بياوا 

الشخصية التي وقؼ عمييا بمناسبة العمؿ لديو بيذا فإف و  أسرار صاحب العمؿ المينية
عدـ إطبلع الغير عمييا إال و  اإللتزاـ بالسرية يقتضي إجبار العامؿ عمى كتماف أسرار العمؿ

ىو إلتزاـ مصدره القانوف كما يمكف أف يكوف مضمونو و  انوف،في الحدود التي يسمح بيا الق
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اإلتفاقيات الجماعية، كما يمكف أف نجده في األنظمة الداخمية فمف و  في العقود الفردية
 العقوبات المقررة ليا.و  األخطاء المعينة

 خصائص إإللتزإـ بالسرية -ثانيا 

ميزه عف باقي اإللتزامات ينفرد اإللتزاـ بالسرية أو بالسر الميني عدة خصائص ت
التي تجعمو نافذا في حقو حتى بعد إنقضاء و  القانونية أو العقدية الواقعة عمى عاتؽ العامؿ،

ىو ما يتضح مف الجزاءات و  عبلقة العمؿ، فبل يقتصر عمى فترة سريانيا فيو إلتزاـ صاـر
اـ تابع بؿ أنو إلتزاـ ممتد كذا في كونو إلتز و  التي تمتد إلى المسألة الجزائيةو  المصيقة بمخالفتو

 ذلؾ عمى النحو التالي:و  صاحب العمؿو  ينشأ عبلقات مستقبمية مع العامؿ

1) :  إإللتزإـ بالسرية إلتزإـ صاـر
إعتبر في البداية اإللتزاـ بالسرية إلتزاـ أخبلقي توجيبو أو تفرضو أخبلؽ المينة غير 

رتب عمى مخالفتو ليس فقط المسؤولية أنو تغير بعد ذلؾ ىذا الوصؼ ليصبح إلتزاـ قانوني يت
نما أيضا المسؤولية الجنائيةو  التأديبية  كذا المدنية مما يضفى عميو الصرامة.و  ا 

 يعد التشريع الفرنسي السباؽ في إقرار الحماية الجنائية عمى واقعة إفشاء أسرار المينة
 الميبيو  ي المصريلتميو العديد مف التشريعات العقابية كالتشريع الجنائ 1810ذلؾ عاـ و 
مف  301. كذلؾ ىو المسمؾ الذي إتبعو المشرع الجزائري حيث إعتبرت المادة (1)التونسيو 

قانوف العقوبات الجزائري فعؿ إفشاء األسرار المينية مف األفعاؿ المجرمة فنصت عمى أنو 
 دج األطباء 5.000إلى  500بغرامة مف و  "يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير

جميع األشخاص المؤتمنيف بحكـ الواقع أو المينة أو و  القاببلتو  الصيادلةو  وف،الجراحو 
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أفشوىا في غير الحاالت التي يوجب و  الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى أسرار أدلى بيا إلييـ
 يصرح ليـ ذلؾ..."و  عمييـ فييا القانوف إفشاؤىا

 :  بعاتبالسرية إلتزإـ إلتزإـ  (2
العامؿ محمو المحافظة و  سرية بموجب إتفاؽ بيف صاحب العمؿقد ينشأ اإللتزاـ بال

عمى المعمومات السرية التي يكشفيا صاحب العمؿ لو، يأخذ ىذا اإلتفاؽ، إحدى الصورتيف، 
إتفاؽ مستقؿ عف العقد األصمي المنشأ لعبلقة العمؿ أو بند أو شرط داخؿ ىذا العقد 

 عقود المعرفة الفنية،و  عقود نقؿ التكنولوجيايكثر إستخداـ ىذا اإلتفاؽ في و  األصمي األخير.
 .(1)غيرىا مف العقود التي يترتب عمى إبراميا تداوؿ معمومات سريةو  عقود العمؿو 

يشترط في إتفاؽ المحافظة عمى السر الميني ذات الشروط الخاصة بصفحة 
 حؿالمو  كذا مشروعية السببو  صحتوو  اإلتفاقيات القانونية األخرى مف توافر التراضي

 األداب.و  وعدـ مخالفتيما لمنظاـ العاـ

المنظـ لعبلقات العمؿ أف و  يترتب عف تبعية اإللتزاـ بالسرية اإلتفاؽ األصمي المنشئ
زواؿ يكوف بزوالو كما يتصؼ بأوصافو، فإذا كاف اإلتفاؽ األصمي باطبل أو حكـ بإبطالو أو 

ط معو اإللتزاـ بالسرية سواء سقو  بفسخو أو إستحاؿ تنفيذه لسبب أجنبي، سقط ىذا اإلتفاؽ
في المقابؿ فإف بطبلف اإللتزاـ بالسرية ال و  ورد في العقد األصمي أو في إتفاؽ مستقؿ،

 يستتبع بطبلف اإللتزاـ األصمي ألنو إلتزاـ تابع اليؤثر بقاؤه أو إنقضاؤه عمى اإللتزاـ األصمي
ىو ما يتأكد مف نص المادة و  (2)ديستثني ذلؾ حالة ما إذا كاف اإللتزاـ بالسرية دافعا لمتعاقو 

عديـ و  ، الخاصة بالبطبلف الجزئي حيث جاء فييا يكوف باطبل 11-90مف قانوف  136
تحؿ محمو و  التنظيمية المعموؿ بيماو  األثر كؿ بند في عقد العمؿ مخالؼ لؤلحكاـ التشريعية
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عمى أنو " يكوف مف نفس القانوف  137أحكاـ ىذا القانوف بقوة القانوف " كذلؾ نص المادة 
عديـ األثر كؿ بند في عقد العمؿ يخالؼ بإستنقاصو حقوؽ منحت لمعماؿ بموجب و  باطبل

ىذا و  اإلتفاقيات أو اإلتفاقات الجماعية" فالبطبلف يمس السند دوف العقد األصميو  التشريع
تفاؽ عمى ال يقتصر أثر إلو  بإستثناء ما إذا كاف السند سببا لمتعاقد وفقا لمقواعد العامة ،ىذا

المستشاريف و  الطرؼ الممتـز بالسرية، بؿ تمتد إلى كؿ األشخاص التابعيف لو كالعامميف،
ذا كاف الممتـز شركة ليا عدة فروع فإف اإلتفاؽ يسري عمى الشركة األـ و  الفنييف اإلدارييف، ا 

 كما يسري عمى كافة الفروع التابعة ليا.

 إإللتزإـ بالسرية إلتزإـ ممتد:( 3
غالبة فإف اإللتزاـ بالسرية إلتزاـ ممتد مف حيث االثر، حيث ال يقتصر و  امةكقاعدة ع

سريانو عمى فترة قياـ عبلقة العمؿ بؿ يمتد إلى ما بعد انقضائو متى وجد نص قانوني أو 
 ىذا بخبلؼ القواعد العامة التي تقضي بزواؿ كافة الحقوؽو  أتفؽ األطراؼ عمى ذلؾ،

 اـ العقد بعد إنتيائو.االلتزامات المترتبة عمى إبر و 

ال يقتصر بيذا اإللتزاـ بالسر الميني عمى مدة العقد بؿ يظؿ ساريا لما بعد إنتياء 
عبلقات العمؿ لذلؾ أنو في ىذه المرحمة يكوف أكثر تيديدا بخطر اإلفشاء لؤلسرار المينية 

بيف و  بينو ىذا السيما إذا كاف اإلنياء قد حدث نتيجة خبلؼو  منو أثناء فترة تنفيذ العقد،
 العامؿ.

 بصفة عامة الميني و  بيذا فإف اإللتزاـ بالسرية ينفرد بيذه اإلستمرارية، فيبلـز العامؿ

لو انقضت العبلقة سواء بصورة زمنية مؤقتة أو دائمة بعد إنتياء عبلقة العمؿ كما قد و  حتى
 العبلقة،  يحددىا نص القانوف أو يغفؿ عف ذلؾ رغـ تأكيده عمى إمتداده لما بعد إنتياء

وفي ىذه الحالة ال يجب أف يفيـ مف ذلؾ إمتداد اإللتزاـ إلى األبد أو لطوؿ فترة حياة المديف 
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 السيما (1)ألف اإللتزاـ أيا كانت صورتو أمر عارض مؤقت مصيره حتما الزواؿ واإلنقضاء
أخر، أف األسرار قابمة بطبيعتيا لمتغيير، فما يعد سرا في وقت قد ال يعد كذلؾ في وقت و 

يتأكد  التكنولوجيا ساعد في الكشؼ عف أسرار األخريف دوف أي عناد.و  ذلؾ أف التقدـ العممي
ستمرار قدرتيا  مبرر ذلؾ مصمحة المؤسسةو  مف ىنا إمتداد اإللتزاـ لما بعد عبلقة العمؿ وا 

 التنافسية.

 إلطبيعة إلقانونية لإللتزإـ بالسرية - ثالثا

 الطبيعة القانونية لئللتزاـ بالسرية أو السر الميني،القضاء حوؿ تحديد و  اختمؼ الفقو
أخر يرجح الطبيعة و  يمكف تصنيفيا إلى اتجاىيف، اتجاه يؤكد الطبيعة المطمقة ليذا اإللتزاـو 

 النسبية لئللتزاـ.

 : إلطبيعة إلمطمقة لإللتزإـ بالسرية( 1
ـ، لما يشكمو مف تتأسس ىذه النظرية عمى ارتباط اإللتزاـ بالسر الميني بالنظاـ العا

صاحب السر، فالمشرع ال خطر اجتماعي عاـ مستقؿ عف النتائج التي قد تحدث لشخص 
يتدخؿ لحماية مصالح خاصة أو بيدؼ ضماف تنفيذ اتفاؽ بيف األطراؼ إنما راعى ضرورة 
حماية النظاـ العاـ اإلجتماعي، الذي يشكؿ إلتزاما مطمقا ال يتوقؼ عف إرادة أي مف 

نصوص التشريعية الخاصة بالسر الميني تتـ عند تأييد مطمؽ لمنظاـ العاـ، الطرفيف. فال
  .(2) نظرا لما يترتب عف مخالفتو السر مف إضرار بالمصمحة العامة

فأساس اإللتزاـ بالسرية ىو تعمقو بالنظاـ العاـ الذي يجد مصدره في المصمحة 
ا ألحكاـ ىذه النظرية التحمؿ مف ال يمكف لممينييف وفق تحقيؽ المصمحة العامة.و  اإلجتماعية
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ال يمكف إلرادة و  موجود بنص القانوفو  اإللتزاـ تحت أي ظرؼ مف الظروؼ، فااللتزاـ قائـ
 األطراؼ أف تعطؿ أو تخالؼ إرادة القانوف.

الوظائؼ تقتضي و  تستند ىذه النظرية عمى الثقة، فالممارسات السميمة لبعض الميف
األفراد الذيف يتعامموف معيـ مف جية أخرى، و  ؾ الميفتوفر نوع مف الثقة بيف أصحاب تم

يترتب اإلخبلؿ بيذه و  توخيا إلطمئناف ىؤالء ألصحاب الميف دوف الخوؼ مف إفشاء أسرارىـ
المنتظمة ألنيـ األفراد و  الثقة بعرض المصمحة العامة لمخطر، ذلؾ أف الممارسات السميمة

نما أيضا المجتمع بأمره فتمكف الحكمة مو  فقط ف حظر إفشاء األمر المينية في تقرير الثقة ا 
 .(1)المؤتمفو  بيف صاحب السر

البساطة فيي تجنب القضاء تحديد و  تتميز الطبيعة المطمقة لئللتزاـ بالسرية بالوضوح
الحاالت التي يمكف أف يسقط فييا اإللتزاـ فيستطيع الميني الدفع بالسرية تحت أي ظرؼ مف 

ذلؾ تفيد الطبيعة المطمقة بيذا اإللتزاـ اإللتزاـ ذاتو، فيي دوف قيود أو شروط، كو  الظروؼ
 .(2)بمثابة سياج واقي يحمي اإللتزاـ مف اإلنييار التاـ نتيجة تعدد اإلستثناءات التي ترد عميو

 لكف رغـ وجاىة ىذه النظرية إال أنيا تعرضت لئلنتقادات أىميا:
يأذف أو حتى يأمر بإفشاء أف المطمؽ ال وجود لو ذلؾ أف القانوف قد يسمح أو  -

ىو ما يتأكد في و  األسرار المينية فيي بعض الحاالت دوف الحاجة إلى موافقة صاحبيا،
كذا حتى قانوف العقوبات كما جاء في و  العديد مف النصوص القانونية الخاصة بيذه الميف،

 نو:عمى أ مف قانوف العقوبات الجزائري 301نص المادة 
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دج  5.000إلى  500لى ستة أشير وبغرإمة مف يعاقب بالحبس مف شير إ "
إألطباء وإلجرإحوف وإلصيادلة وإلقابالت وجميع إألشخاص إلمؤتمنيف بحكـ إلوإقع أو 
إلمينة أو إلوظيفة إلدإئمة أو إلمؤقتة عمى أسرإر أدلى بيا إلييـ وأفشوىا في غير 

 .إلحاالت إلتي يوجب عمييـ فييا إلقانوف إفشاءىا ويصرح ليـ بذلؾ
مع ذلؾ فال يعاقب إألشخاص إلمبينوف أعاله، رغـ عدـ إلتزإميـ باإلبػالغ عػف و 

حاالت إإلجياض إلتي تصؿ إلى عمميـ بمناسبة ممارسة مينتيـ، بالعقوبػات 
إلمنصػوص عمييا في إلفقرة إلسابقة إذإ ىـ أبمغوإ بيا. فإذإ دعوإ لممثوؿ أماـ 

دتيـ دوف إلتقيد بالسر إلقضاء في قضية إجياض يجب عمييـ إإلدالء بشيا
 "إلميني.

مرنة تختمؼ بإختبلؼ  ةإف فكرة النظاـ العاـ التي تستند عمييا ىذه النظرية، فكر 
ىي بذلؾ غير قادرة عمى وضع و  تتغير حسب المكاف كما تتطور عبر الزمف،و  المجتمعات

 معيار محدد لطبيعة اإللتزاـ بكتماف األسرار.

العقاب، بفعؿ و  ي إلى إفبلت المينييف مف المسؤوليةاإللتزاـ بالسرية المطمقة قد يؤد
التيرب و  إرتكابيـ ألخطاء مينية، فيمكنيـ التمسؾ بالسرية كوسيمة إلخفاء أخطائيـ المينية

 مف المسؤولية الناجمة عنيا.

كذلؾ فإف اإللتزاـ بحفظ األسرار المينية بوصفيا المطمؽ ال يمكف في أي حاؿ مف 
المتمثمة في إتفاقات و  ر اإللتزاـ التي إنتشرت في اآلونة األخيرةاألحواؿ أف ينطبؽ عمى صو 

عقود المعرفة و  حفظ السرية المترتبة عمى إبراـ بعض العقود الخاصة كعقود نقؿ التكنولوجيا
 التي تنظـ عبلقات شخصية ال عبلقة ليا بالنظاـ العاـو  بصفة خاصة عقود العمؿو  الفنية

عتبار النظاـ و  مصمحة المجتمعو  العاـ أساس لئللتزاـ بالسر الميني يجعمو إلتزاـ مطمؽ ال ا 
تحقيؽ العدالة إذا كانت و  يجوز إفشائو في كؿ األحواؿ، مما يحوؿ دوف الوصوؿ إلى الحقيقة
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كما اف في ذلؾ إضرار بحسف سير العدالة.  (1)الشيادة أو الخبرة ىي البديؿ الوحيد لئلثبات
مرونة في تحديد الطبيعة و  تجاه أكثر بساطةجممة ىذه اإلنتقادات حممت إلى ظيور إ

 القانونية لئللتزاـ بحفظ السر الميني.

 :  إلطبيعة إلنسبية لإللتزإـ بالسرية (2
 القضائية الواردة عمى اإللتزاـ بالسرية و  مف منطمؽ تعدد اإلستئثناءات التشريعية
صر أو فرنسا لتبني القضاء سواء في مو  وصعوبة التمسؾ بالطبيعة المطمقة لو، إتجو الفقو

إتجاه أكثر مرونة يؤكد عمى ارتباط اإللتزاـ بالسرية بالمصمحة الخاصة ال بالمصمحة العامة، 
أي  (2)ذلؾ أف المشرع أراد مف وراء تكريس ىذا اإللتزاـ حماية المصمحة الخاصة لؤلشخاص

 أصحاب األسرار المينية.

الخاصة عمى طبيعة العبلقة  وتستند ىذه النظرية في تبرير حماية المشرع لممصمحة
التي تنطوي صراحة أو ضمنا اإللتزاـ بعدـ إفشاء و  التعاقدية التي تربط الميني بصاحب السر

األسرار المينية، فكاف بذلؾ أساس ىذا اإللتزاـ العقد الذي يراعي المصمحة الخاصة لؤلفراد 
بلؼ حوؿ طبيعة ىذا الذي يجد تطبيقو في العديد مف الحاالت المينية، عمى أف ىناؾ إخت

العقد، فيناؾ مف إعتبر اإللتزاـ بالسر الميني ناجـ عف عقد وديعة وذىب رأي أخر إلى أنو 
مف نتائج عقد الوكالة، في حيف اعتبره البعض األخر أنو مف نتائج إيجار خدمة أو عقد غير 

 .(3)مسمى

تزاـ عف الميني أو ينجـ عمى الطبيعة النسبية لئللتزاـ بالسرية إمكانية سقوط ىذا اإلل
العامؿ بالرضا الصريح أو الضمني لصاحب السر، أو صاحب العمؿ في عبلقة العمؿ 
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ىذا بخبلؼ الطبيعة المطمقة حيث ال و  ماداـ أنو يتعمؽ بحماية مصالح خاصة ليذا األخير،
لو كاف لصالح صاحب السر أو صاحب العمؿ ألنو متعمؽ و  يمكف اسقاط ىذا اإللتزاـ

بيدؼ المصمحة العامة فبل يمكف مخالفة قاعدة متعمقة بالنظاـ العاـ. كذلؾ و  ـبالنظاـ العا
 لو كاف لصالح صاحب السر أوو  بالمقابؿ يظؿ الميني ممزما بكتماف السر الميني حتى

في الحقيقة فإف ىذه و  األداب طالما لـ يأذف لو صاحب السر بإفشائو،و  مخالفا لمنظاـ العاـ
ذلؾ ألنيا تسمع ألصحاب األسرار بالتستر وراء و  ة العامة،المسألة تتعارض مع المصمح

ىذا ما ال يسعى إليو المشرع مف تقريره و  الطبيعة النسبية إلخفاء الوقائع غير المشروعة،
 .(1)اإللتزاـ بالسر الميني

عمى ىذا األساس ال يمكف التسميـ بالطبيعة المطمقة أو النسبية لئللتزاـ بالسرية، 
بيذا الخصوص عمى أنو يمكف القوؿ أف إطبلؽ اإللتزاـ ىو األصؿ،  لغياب نصوص حاسمة

ىي الحفاظ عمى أسرار األفراد، عمى و  ألنو يحقؽ الغاية التي شرع مف أجميا السر الميني،
أف التسميـ بذلؾ عمى إطبلقو قد ال يحقؽ مصمحة صاحب السر في بعض الحاالت، كما 

 غير أو مصمحة المجتمع ككؿ، لذا يمكفيتعارض في بعض الحاالت األخرى مع مصمحة ال
بصفة إستثنائية الترخيص بسقوط اإللتزاـ إذا إقتضت مصمحة صاحب السر إفشائو أو و 

 .كانت ىناؾ مصمحة إجتماعية أو فردية أولى بالرعاية

في ىذا و  دوف الحاجة لموافقة صاحب السرو  فرض ىذا الخروج عمى األصؿ،يو 
و إلى تأسيس ىذا اإللتزاـ عمى الفعؿ الضار الموجب الصدد نشير إلى أف بعض الفقو اتج

لممسؤولية التقصيرية بإعتبار أف المؤتمف يقع عميو واجب عدـ اإلضرار بالغير استناد لممادة 
، عمى أنو تبقى ىناؾ صعوبة في إيجاد أساس قانوني ليذا انوف المدني الجزائريمف ق 124

 لى المزج بيف اعتبارات المصمحة الخاصة اإللتزاـ، األمر الذي أدى بمعظـ التشريعات إ
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عتبارات المصمحة العامة مع وجود اختبلؼ حوؿ درجة تغميب المصمحة الخاصة عف  وا 
 مما يعني محاولة ادماج بيف النظريتيف السابقتيف. (1)المصمحة العامة أو العكس

 لفرع الثاويا

 صىر ؤلالتزام بالسريتو  مظاهر 

لعديد مف مشرعي الدوؿ اإللتزاـ بالسرية المينية، أقر المشرع الجزائري عمى غرار ا
أصحاب المؤسسات، فبالنسبة و  فغرضو عمى العديد مف أصحاب الميف كالمحاميف، األطباء،
األسرار الخاصة بالمؤسسة، و  ليذه الفئة األخيرة فقد منع عمى األجراء افشاء أسرار التصنيع

أبعد مف ذلؾ حفاظا و  رتيا التنافسية،عمى قدو  حفاظا عمى المصمحة الخاصة ليذه األخيرة،
عمى المصمحة العامة. غير أف الحؽ في السرية كغيره مف الحقوؽ ال يمكف أف يكوف مطمقا 
كما تأكد في النظريات السابقة، ذلؾ أف األمر يتعمؽ ببعض األجراء أو فئة منيـ دوف فئة 

ستثناءات متى أخرى كما يخص بعض األسرار دوف األخرى، بؿ فإنو كإلتزاـ يخضع إل
عميو فإف مضموف اإللتزاـ بالسرية أو و  آلثاره الممتدة. رخص بيا القانوف السيما بالنظر

الحفاظ عمى السر الميني الواقع عمى عاتؽ العامؿ يتميز بخصوصية مف حيث مظاىره 
 .)ثانيا(كذا صوره و  )أوال(

 إلمظاىر إلخاصة لإللتزإـ بالسرية -أوال 

بالسرية الواقع عمى عاتؽ األجير أو  عمى السر الميني أو اإللتزاـيعد اإللتزاـ بالحفاظ 
يترجـ ذلؾ مف خبلؿ بند أو شرط وارد في عقد العمؿ أثناء انشاء و  العامؿ اإللتزاـ عقدي،

عبلقة العمؿ أو بموجب عقد الحؽ أو ممحؽ عمى أنو قد يكوف إلتزاـ قانوني متى نص عميو 
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 دة في القواعد العامة أو في القوانيف الخاصة كقانوف العمؿ،القانوف إستناد إلى المبادئ الوار 
نما يسري لما بعد عقد العمؿ.و  الذي قد ال يمس مرحمة قياـ عبلقة العمؿ فقطو   ا 

 :إإللتزإـ بالسرية إلتزإـ عقدي ( 1
يرجع أساس إلتزاـ األجير أو العامؿ بعدـ إفشاء أسرار المؤسسة في مرحمة ما بعد 

قد يستند إلى اتفاؽ جماعي، فيو و  بيف صاحب المؤسسة،و  تفاؽ قائـ بينوالعمؿ إلى إ عبلقة
بذلؾ إلتزاـ عقدي عند أغمب التشريعات المقارنة التي تخمو نصوصيا منو بالنسبة ليذه 

 الفترة.

عف اإللتزاـ بالسر  -إلتزاـ عقدي  -يختمؼ اإللتزاـ بالسرية استنادا إلى ىذا الوصؼ 
جير أثناء قياـ عبلقة العمؿ، ففي الغالب يكوف إلتزاـ قانوني الميني الواقع عمى عاتؽ األ

سواء بنص خاص صريح يتضمنو قانوف العمؿ كما ىو الحاؿ في قانوف العبلقات العمؿ 
حسف النية في تنفيذ العقود تطبيقا لمقواعد العامة، و  الجزائري أو ضمنيا أساسو مبدأ األمانة

مينتو في كؿ مرة تفرض أحكاـ المينة التي  فالعامؿ يعتبر مؤتمنا عمى السر بمقتضى
أف ال يفشييا أو يفشي و  يمارسيا أو الصناعة التي يطمع عمييا أف يحافظ عمى أسرار مينتو

يكيؼ اإلخبلؿ و  ما يتصؿ بيا مف معمومات دوف الحصوؿ عمى موافقة مف إستأمنو عمييا،
 .(1)الحصوؿ عمى أي تعويضفي ىذه المرحمة بإلتزامو بالخطأ الجسيـ المبرر لمتسريح دوف 

بعكس ذلؾ فإف اإللتزاـ بالسرية متى إتخذ مظير اإللتزاـ التعاقدي ليمتد لمرحمة ما 
بعد عبلقة العمؿ فإنو يترتب عف اإلخبلؿ بو المسؤولية العقدية، فمقد تحوؿ ىذا اإللتزاـ فيما 

 بعد إلى إلتزاـ عقدي ذا أساس اتفاقي.

 مؿ ػػػػة العػػػػـ بموجب عقد، إلى ما يترتبو انتياء عبلقيعود مبرر النص عمى ىذا اإللتزا
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 أساس حرية العمؿأوليا استفادة العامؿ لحقو في ممارسة أي نشاط ميني عمى و  مف آثار،
الصناعة، إال أنو إرتباطو بيذا الشرط اإلتفاقي، يحوؿ دوف إمكانية إفشائو ألسرار و  التجارةو 

ال قامت مسؤوليتو العقديةو  المؤسسة لتـز بالتعويض،و  ا  يسيؿ بذلؾ إثارة ىذا النوع مف و  ا 
 المسؤولية بإعتبار أف ىذا اإللتزاـ ىو نوع مف اإللتزامات باإلمتناع عف عمؿ 
والتي تدخؿ بطبيعتيا ضمف اإللتزامات بتحقؽ نتيجة أيف يكوف الدائف فييا غير ممـز بإثبات 

 .(1)خطأ المديف، ألف الضرر يتحقؽ بمجرد عدـ حصوؿ النتيجة

لمحصوؿ و  بيذا يعد البند أو الشرط أحسف وسيمة لتوقي خطر إفشاء أسرار المؤسسة
ىو مف خبللو ييدؼ إلى إحتكار و  عمى التعويض في حالة اإلخبلؿ باإللتزاـ الناشئ عنو،

ىي الغاية المرجوة مف و  أسرار التصنيع الخاصة بالعمؿ،و  معمومات تخص نشاطو الميني
نجاحو ىذا و  ىو ما يكشؼ عف أىميةو  موؿ عمى األجير بمقتضاهمحؿ اإللتزاـ المحو  البند

أنو يسمح و  اإللتزاـ العقدي الناشئ عف بند السر الميني في حماية مصمحة المؤسسة، خاصة
بإمتداد اإللتزاـ لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ، ؼ جرد عبلقة العمؿ مف عدميا عمى تؤثر عمى 

 .قياـ المسؤولية عف اإلخبلؿ بوو  قيامو

 : إإللتزإـ بالسرية إلتزإـ قانوني( 2
األصؿ في اإللتزاـ بالسرية المينية أنو إلتزاـ قانوني يجد مصدره في نصوص قانوف 
العمؿ أو القواعد العامة لمتقنيف المدني كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقانوف المصري، فالبرجوع إلى 

مشرع الجزائري أكد عمى نجد أف ال 90/11مف قانوف عبلقة العمؿ رقـ  07نص المادة 
الطابع القانوني ليذا اإلتزاـ الذي أدرجو ضمف األسباب القانونية الواقعة عمى عاتؽ األجير 

" أف ال يفشوا المعمومات  8الفقرة  7ىو ما أكدتو المادة و  أو العامؿ أثناء قياـ عبلقة العمؿ
بصفة عامة أف ال و  نظيـطرؽ التو  أساليب الصنعو  التكنولوجياو  المينية المتعمقة بتقنيات
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يكشفوا مضموف الوثائؽ الداخمية الخاصة بالييئة المستخدمة إال إذا فرضيا القانوف أو طمبتيا 
بإعتبار السر و سالؼ الذكر، حيث جاء فييا 11-90مف القانوف رقـ  سمطتيـ السممية."

أو خرقة  الميني إلتزاـ قانوني، فمعنى ذلؾ أنو ذو طابع إكراىي، يترتب، عمى مخالفتو
أخرى تأديبية حماية لممعمومات والوثائؽ المشمولة بيذا و  جزاءات متعددة ، جزائية، مدنية،

لصاحب السر )أي المستخدـ( مف جية أخرى في إطار الحماية  حمايةو  اإّللتزاـ مف جية،
 .(1)الشاممة لممجتمع

اء قياـ عبلقة غير أف وضعو كإلتزاـ قانوني في التشريع العمالي الجزائري، يتجدد أثن
العمؿ بخبلؼ بعض التشريعات التي أكدت عمى إمتداده قانونا لما بعد إنقضاء عبلقة العمؿ 

/د التي أكدت عمى أنو يجب عمى العامؿ 685كالقانوف المدني المصري في مادتو 
التجارية حتى بعد إنقضاء مما يوسع مف نطاؽ ىذا و  المحافظة عمى أسرار العمؿ الصناعية

الزمني ليظؿ اإللتزاـ ساريا لما بعد إنتياء عبلقة العمؿ مف منطمؽ أف الضرر يعود اإللتزاـ 
عمى صاحب العمؿ سواء تمت إذاعة األسرار أثناء قياـ العبلقة أو بعد إنتيائيا بؿ أف 
الخطر أقوى مف المرحمة بعد عقد العمؿ، إذ قد يتحقؽ ذلؾ بفعؿ الرغبة في اإلنتقاـ مف 

 .(2) إنياء العبلقة العقدية عقب خبلؼ بينيماصاحب العمؿ نتيجة مثبل

فعؿ المشرع المصري في إدراجو لمثؿ ىذا اإللتزاـ في النصوص القانونية مما  حسناً 
لمؤسستو دوف الحاجة إلى إدراجو كبند إتفاقي أي و  يسمح بتوفير الحماية لصاحب العمؿ

 كإلتزاـ عقدي ذا أساس إتفاقي. 

رية المينية إلتزاـ قانوني، فقد تدخؿ قانوف العقوبات لمعديد بإعتبار أف ىذا اإللتزاـ بالس
 الجزائر بتجريمو، فإفشاء السر الميني جريمة جزائية و  مصرو  تونسو  مف الدوؿ كفرنسا

في ىذا الصدد أكد القانوف العقوبات الجزائري عمى أنو إفشاء السر و  وقبمو جريمة خمقية،
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مف قانوف العقوبات إف جاء فييا  301المادة  ذلؾ فيو  الميني يعتبر جريمة معاقب عمييا
دج األطباء  5.000دج إلى  500بغرامة مف و  )يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشير

جميع المؤتمنوف بحكـ الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو و  القاببلتو  والجراحوف الصيادلة
الت التي يوجب عمييـ فييا القانوف أفشوىا في غير الحاو  المؤقتة عمى أسرار أدلى بيا إلييـ

 يصرح ليـ بذلؾ(.و  إفشاؤىا

كذلؾ أكدت اإلتفاقيات الجماعية لمعمؿ عمى إمكانية المتابعة الجزائية في حاالت 
مف اإلتفاقية الجماعية لمؤسسة سوناطراؾ تنص  14اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ فنجد مثبل المادة 

  :عمى أنو
لميني وكؿ تحويؿ أو إخفاء أو إتبلؼ لوثائؽ المؤسسة "يمتـز العمؿ بالتحفظ والسر ا 

أو إتصاؿ مع الغير بشأف وثائؽ المؤسسة أو معمومات مالية أو تجارية أو تقنية وغير ذلؾ 
 . (1)"تعتبر أخطاء خطيرة أو جسيمة يعاقب عمييا دوف التخمي عف المتابعة الجزائية

برره فيو يخدـ مف جية ميما كانت طبيعة السر الميني فإف أىميتو ىي التي ت
المصمحة الخاصة لؤلطراؼ ومف جية أخرى المصمحة العامة لممجتمع بإعتبار أف المؤسسة 
تمثؿ ىيكؿ النشاط اإلقتصادي بإزدىارىا بالحفاظ عمى مصالحيا تترجـ مصمحة المجتمع 

جتماعيا.و  إقتصاديا  ا 

 صور إإللتزإـ بالسرية - ثانيا

المتضمف عبلقات العمؿ عمى  11-90نوف رقـ مف القا 8الفقرة  7تضمنت المادة 
المعمومات المينية سواء تمؾ المتعمقة و  صور عدد لئللتزاـ بالسرية فخطرت إفشاء األسرار

عموما عدـ الكشؼ عف الوثائؽ و  التكنولوجيا أو طرؽ الصنع أو طرؽ التنظيـو  بالتقنيات
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رع المصري مثبل حددىا في الداخمية لممؤسسة إال بما يسمح بو القانوف، في حيف أف المش
تطبيقا لنص المادة السابعة أعبله، فإنو و  ،(1)التجاريةو  صيغة عامة تشمؿ األسرار الصناعية

 يمكف تحديد صور اإللتزاـ بالسرية في النقاط الموالية.

 عدـ إفشاء إلمعمومات إلمينية :( 1
ا عف السموؾ خروجو  اعتبر المشرع الجزائري كؿ انتشار لسر مف أسرار العمؿ تعديا

المعتاد سواء بالتصريح الشفوي أو بتسميـ مستندات أو مخططات أو تصاميـ أو دراسات أو 
 أخبار تتعمؽ بالصنع، أو بالتظيـ أو بالتوزيع.

فإطبلع الغير بالسر الميني الذي يتعمؽ بالمؤسسة يمكف أف يتخذ شكؿ اإلخبار 
المراحؿ التي و  لوصوؿ إلى ذلؾكيفيات او  طريقتياو  الشفوي عف تقنية معينة في الصنع

يسمكيا أو اإلخبار عف طريؽ التنظيـ داخؿ المشروع سواء ما تعمؽ بتنظيـ العماؿ بإختبلؼ 
في و  اآلالت المستعممة في إنتاجوو  مناصب عمميـ، أو تنظيـ المنتوج سواء تعميبوو  رتبيـ
ف النشاط تجاريا كما األماكف الموجو إلييا لبيعو تحديد زبائف المؤسسة، خاصة إذا كاو  حفظو

طرؽ و  تقنية تتعمؽ بمخططات الصنع يتحقؽ ذلؾ في شكؿ تقديـ مستندات أو دراسات
 .(2)بياف مكونات المنتوج كتابة أو شفاىةو  اإلنتاج

 :تقديـ وثائؽ خاصة بالمؤسسة عدـ ( 2
لمييئة المستخدمة سواء  يعد الكشؼ الشفوي أو الكتابي عف مضموف الوثائؽ الداخمية

التوزيع و  التنظيـو  لمتعمقة بالعماؿ أو بالمواد األولية أو الزبائف أو بطرؽ اإلنتاجتمؾ ا
بإستعماؿ وثائؽ أو مستندات أو تصاميـ أو دراسات أو مخططات مكتوبة بشرط أف تكوف 

  (3)تـ تقديميا لمغير قصد كشفياو  تحمؿ وصؼ السريةو  تمؾ الوثائؽ خاصة بإدارة العمؿ
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ىي أشد خطورة عمى استمرارية و  ؿ باإللتزاـ بالسرية المينيةوىي صور مختمفة لئلخبل
 قدرتيا التنافسية في السوؽ.و  المؤسسة

وىذه الصور المختمفة لئلخبلؿ باإللتزاـ بالسرية أكد المشرع الجزائري عمى سريانيا 
أثناء قياـ عبلقة العمؿ، مما تستوجب مسألتو التأديبية، غير أف إمتدادىما لتشمؿ مرحمة ما 

عد عبلقة العمؿ غير وارد فمتى ورد بند في العقد يقضي بذلؾ أو تـ النص عميو في ب
 اإلتفاقية الجماعية لمعمؿ بإعتبارىا قانوف إتفاقي.

 املطلب الجاني

 أثار خمالفة اإللتزام بعدم افشاء األسرار املههية

لقد نظـ المشرع الجزائري بنصوص قانوف عبلقات العمؿ الذي يحدد الواجبات 
 التكنولوجيا و  ساسية لمعماؿ إلتزامو بعدـ إفشاء المعمومات المينية المتعمقة بالتقنياتاأل

بصفة عامة عدـ إفشاء مضموف الوثائؽ الداخمية بالييئة و  طرؽ التنظيـ،و  وأساليب الصنع
المستخدمة إال إذا فرضيا القانوف أو طمبتيا )لسمطة السممية(، أكثر مف ذلؾ فمقد حدد طبيعة 

فقرة  73واضحة في نص المادة و  بصورة صريحةو  المترتب عف اإلخبلؿ بيذا اإللتزاـ الجزاء
 :حيث جاء فييا الساالؼ الذكر  29-91مف القانوف رقـ  3

" يتـ إلتسريح إلتأديبي في حالة إرتكاب إلعامؿ أخطاء جسيمة: إذإ أفشى معمومات 
أو وثائؽ دإخمية لمييئة  إلتنظيـو  طرؽ إلصنعو  إلتكنولوجياو  مينية تتعمؽ بالتقنيات

 إلمستخدمة إال إذإ أذنت إلسمطة إلسممية بيا أو أجازىا إلقانوف".
 المسألةوعميو يعد اإلخبلؿ باإللتزاـ بعدـ إفشاء األسرار المينية خطأ جسيـ يستوجب 

 توقيع جزاء التسريح دوف تعويض أو إشعار لما لذلؾ مف أضرار بصاحب العمؿو  التأديبية
 ف فقداف الثقة بالعامؿ.لما يرتبو مو 
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إذا كاف المشرع الجزائري قد قرر المسألة التأديبية لمعامؿ في حاؿ إفشائو لؤلسرار 
المينية أثناء قياـ عبلقة العمؿ إال أنو تجاىؿ تماما إقرار اإلمتداد التشريعي اإلخبلؿ بو عمى 

إلخبلؿ باإللتزاـ بالسر المسؤولية الجنائية الناجمة عف او  غزار عدـ تعرضو لممسؤولية العقدية
عمى عكس المشرع المصري الذي أقر ىذا اإللتزاـ حتى لما  (1)الميني أثناء قياـ ىذه العبلقة

مف القانوف المدني المصري عمى  4 ؼ 685بعد إنقضاء عبلقة العمؿ بنصيا في المادة 
، اء العقدالتجارية حتى بعد إنقضو  أنو يجب عمى العامؿ أف يحتفظ بأسرار العمؿ الصناعية

 مما يجعؿ ىذا اإللتزاـ قانوني يرتب جزاءات حتى قانونية خاصة.

ألف مصدر إمتداده لما بعد عبلقة و  ولغياب مثؿ ىذا اإللتزاـ في التشريع الجزائري،
العمؿ قد يكوف إتفاقية، بموجب عقد أو اتفاقية جماعية، فإف جزاء مخالفتو تستند إلى األحكاـ 

كذا المسؤولية و  نحصر الجزاء في المسؤولية المدنية )الفرع األوؿ(العامة لممسؤولية، لذا ي
 الجزائية التي تجد أساسيا في القانوف العاـ أي قانوف العقوبات )الفرع الثاني(.

 الفرع ألاول 

 للعامل اإلاسووليت اإلادهيتكيام 

ؿ يعد اإللتزاـ بالسرية المينية بعد إنتياء عبلقة العمؿ تطبيقا ألحكاـ تشريع العم
وراد في إتفاقية  الجزائري إلتزاـ إتفاقي قد يكوف مصدره العقد أو بند في العقد أو حكـ

ىو ما يسمح بإثارة المسؤولية العقدية في اتجاه المؤجر الذي يقـو بإفشاء السر و  جماعية،
الميني، ذلؾ أف غياب مثؿ ىذا البند سيحـر صاحب العمؿ مف إثارة مثؿ ىذه المسؤولية، 

 124و لمحصوؿ عمى التعويض إال إثارة المسؤولية التقصيرية طبقا ألحكاـ المادة فمف يكوف ل
ىو ما و  العبلقة السببية،و  الضررو  مف القانوف المدني الجزائري، فيكوف ممزما بإثبات الخطأ

يصعب تحقيقو في غالب األحياف، ليكوف بذلؾ أحسف وسيمة لتوقي خطر اإلفشاء ألسرار 
                                                                                 

(1) 88
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بيذا فإف و  التعويض في حالة اإلخبلؿ باإللتزاـ الناشئ عنو،الحصوؿ عمى و  المؤسسة،
اإلخبلؿ باإللتزاـ بالسرية المينية بعد إنقضاء عبلقة العمؿ تمتد أثاره لتصؿ لحد إقامة كؿ 

كذا المسؤولية التقصيرية لو )إلزامية التعويض وفقا و  مف المسؤولية العقدية لممؤجر أوال
 لمقواعد العامة(.

 لمسؤولية إلعقدية لمعامؿ عف إخالؿ بالسرية إلمينية بعد إنقضاء عقد إلعمؿإإمتدإد  –أوال

 التجارة و  يقضي األصؿ في إنتياء عبلقة العمؿ إسترجاع العامؿ لحريتو في العمؿ
والصناعة دوف أي قيد أو شرط، غير أف التنصيص عمى إمتداد بعض إلتزاماتو العقدية لما 

أف يقيد مف ىذه الحرية، فورود بند يقضي بعدـ إفشاء بعد إنتياء ىذه العبلقة، مف شأنو 
األسرار المينية بعد إنتياء عبلقة العمؿ في عقد العمؿ مف شأنو أف يثير مسؤوليتو العقدية، 
في حالة اإلخبلؿ بو، فإقدامو عمى ذلؾ بعد إنتياء عبلقة العمؿ، يعد خطأ عقديا يستوجب 

ىو األمر الذي يتحقؽ مف و  يتو العقدية،يسيؿ عمى صاحب العمؿ إثارة مسؤولو  التعويض
التي تدخؿ بطبيعتيا و  منطمؽ أف ىذا اإللتزاـ ىو نوع مف اإللتزامات باإلمتناع عف عمؿ

 ضمف اإللتزامات بتحقيؽ نتيجة.

لـ يتعرض المشرع الجزائري سواء في التقنيف المدني أو اإلجتماعي لمسؤولية المدنية 
كتفى بالتطرؽ و  ية عف إخبلؿ العامؿ بالسرية المينيةال حتى المسؤولية الجنائو  العقدية ا 

 ذلؾ أثناء قياـ عبلقة العمؿ. و  لممسؤولية التأديبية

غير أف ذلؾ يعني إلغاء المسؤولية العقدية بتاتا في حالة الضرر البلحؽ بصاحب 
ورد سند إتفاقي في العقد  العمؿ بسبب كشؼ العامؿ ألسرار مينتو لفائدة الغير لكف شريطة

عميو سيتـ الوقوؼ عند عناصرىا ثـ طبيعة الجزاء و  و اإلتفاقية الجماعية يمزمو بذلؾ،أ
 المترتب عنيا.

 



 

 310  

 

 : ( عناصر إلمسؤولية إلعقدية عف إإلخالؿ بالسرية إلمينية1
يتعرض األجير في حالة إفشائو ألسرار المؤسسة إلى إثارة مسؤوليتو العقدية عمى 

عند بند وارد في العقد أو إتفاؽ عقدي شرط توافر  أساس إرتباطو باإللتزاـ عقدي ناشئ
 عبلقة سببية مما يمكنو مف الحصوؿ عمى التعويض المناسب.و  ضررو  أركانيا مف خطأ

  إلخطأ إلعقدي:أ( 
يتمثؿ الخطأ العقدي في إطار ىذا النوع مف المسؤولية في عدـ تنفيذ الحديف إللتزامو 

و العادي العاـ في عدـ قياـ المديف بتنفيذ إلتزامو يتجمى الخطأ في تعريفو  الناشئ عف العقد،
يتحقؽ الخطأ  (1)التعاقدي أو التأخير في ذلؾ سواء كاف ذلؾ عف عمد أو إىماؿ مف المديف

العقدي، بإعتبار أف اإللتزاـ بالمحافظة عمى السر الميني، إلتزاـ باإلمتناع عف القياـ بعمؿ، 
نؼ اإللتزامات بتحقيؽ نتيجة، بإعتبار أف بمجرد مخالفة العامؿ إللتزامو، وىو مف ص

، (2)مفترض بمجرد عدـ حصود النتيجة والمتمثمة في عدـ المحافظة عمى أسرار المؤسسة
فإلتزاـ بتحقيؽ النتيجة ال يكوف إال بتحقيؽ الغاية مف اإللتزاـ أي بالمحافظة عمى السر 

ر بصاحب العمؿ كما الميني ويشترط في الخطأ أف يكوف عمدي قصد منو العامؿ إالضرا
 عف األضرار التي لحقتو نتيجة اإلفشاء بالسر الميني. وبتعويض ةطالبليذا األخير الم

 رر : ػػإلضب( 

 يصيبوىو الركف الثاني لقياـ المسؤولية العقدية فيجب أف يترتب عمى الخطأ ضرر 

ضرر الذي فالضرر عمى ىذا األساس ىو ال ،الدائف لعدـ تنفيذ المديف إللتزامو التعاقدي
المشروعة  المصمحةو  يصيب الشخص نتيجة المساس بمصمحة مشروعة أو بحقو مف حقوقو،
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الضرر  أما في إطار اإلخبلؿ باإللتزاـ بالسرية المينية، فيتحقؽ (1)قد تكوف مادية أو أدبية
 بمجرد مخالفة األجير إللتزامو بالمحافظة عمى األسرار المينية.

  إلضرر:و  قياـ عالقة سببية بيف خطأ (ج
ويقصد بذلؾ أف يكوف الضرر الذي أصاب صاحب العمؿ ناتج عف الخطأ الذي 

، فبل بد إذف مف وجود (2)بمعنى أخر أف يكوف الخطأ ىو السبب في الضررو  إرتكبو المديف،
الضرر الذي لحؽ صاحب العمؿ أو المستخدـ، سواء كاف و  عبلقة سببية بيف خطأ العامؿ

ب أف يكوف الخطأ المرتكب بيف األجير ىو السبب في حصوؿ الضرر ماديا أو أدبيا فيج
 الضرر لممؤجر أو المستخدـ. 

 : طبيعة إلجزإء إلمترتب عف إفشاء إلسر إلميني( 2
يتمثؿ اإلخبلؿ باإللتزاـ العقدي مثؿ في عدـ اإلفشاء لؤلسرار المينية أو اإللتزاـ 

يستوجب قياـ المسؤولية  الذي ينجـ عف ضرر مادي أو معنوي لصاحب العمؿو  بالسرية
 تعويض عنيا.و  العقدية

يترتب عف قياـ ىذه المسؤولية العقديةّ إلتزاـ العامؿ بتعويض الضرر البلحؽ 
 بصاحب العمؿ، عف الخسارة التي تعرضت ليا المؤسسة مف جراء خرقو إللتزامو العقدي، 

ات وجود ىذه العبلقة يقع عبئ إثبو  ربح طبقا لمقواعد العامة لممسؤولية،و  وما فاتو مف كسب
عمي الدائف فالصاحب الييئة المستخدمة، عمى اف العامؿ بإعتباره مديف أف ينفييا بإثارة 
 السبب األجنبي أو الخطأ الدائف أي صاحب العمؿ، عمى أنو تجدؿ إشارة إلى أنو 

خؿ التي تدو  وبإعتبار إلتزاـ بعدـ إفشاء األسرار المينية مف اإللتزامات إمتناع عف العمؿ
بطبيعتيا ضمف اإللتزامات بتحقيؽ نتيجة أيف يكوف الدائف بيا غير ممـز بإثبات خطأ المديف، 
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األمر الذي يفسر أىمية إثارة المسؤولية و  (1)ألف الضرر يتحقؽ بمجرد عدـ حصوؿ النتيجة
مف ثـ أىمية إدراج شرط السرية المينية في و  مزياياىا في ىذا النوع مف اإللتزاماتو  العقدية

 قد العمؿ.ع

ويرجع لمقاضي سمطة تحديد الخسارة مع األخذ بعيف اإلعتبار مدى الضرر الذي 
 تعرضت لو المؤسسة أو صاحب العمؿ جراء إفشاء أسرار العمؿ مما سبب في عرقمتيا 

ساء إلى سمعتيا.و  وتكبدىا لخسائر مادية  ا 

ض المادي بثبوت عناصر المسؤولية العقدية، يترتب جزاء أساسي يتمثؿ في التعوي
 ما فاتو مف كسب،و  معنويو  عف الضرر الذي لحؽ بالعامؿ فيشمؿ ما لحقو مف ضرر مادي

 عمى أف األضرار الغير المتوقعة ال يتـ التعويض عنيا.

 إلمسؤولية إلتقصيرية -ثانيا 

مف القانوف المدني الجزائري بأف كؿ  124تقتضي المسؤولية التقصيرية حسب المادة 
عميو فالمسؤولية التقصيرية الناجمة و  لمغير وجب جبر ىذا الضرر، مف تسبب بخطئو ضرر

 عف إشفاء األسرار المينية تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التقميدية.

يثيرىا صاحب العمؿ بصفة خاصة في حالة إنعداـ بند في العقد و  تقـو ىذه المسؤولية
ء عبلقة العمؿ، إذ ال يمكف لو في ىذه يسمح بإمتداد اإللتزاـ بالسرية المينية لما بعد إنتيا

الحالة الحصوؿ عمى التعويض عف الضرر الذي لحقو إال بإثارة المسؤولية التقصيرية، األمر 
ىو ما يصعب تحقيقو في و  الضرر والعبلقة السببية،و  الذي يستوجب عميو إثبات الخطأ

 رار المؤسسة، غالب األحياف، لذا يكوف البند أحسف وسيمة لتوقي خطر اإلفشاء ألس
وىي الغاية المرجوة مف البند أو الشرط اإلتفاقي القاضي بعدـ األسرار المينية بعد إنتياء 
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يقتضي قياـ ىذه المسؤولية تطبيقا لمقواعد العامة إجتماع أركانيا المتمثمة في  عبلقة العمؿ.
 أخيرا عبلقة السببية.و  الخطأ الضرر

  إلخطأ :( 1
 مو بالتعويض، ىذا اإلضرار نتيجة لخطأ يرتكبو الشخص يمـز كؿ إضرار بالغير فاع

يقوـ ىذا الخطأ في إفشائو لؤلسرار المينية، و  وتحديدا في ىذه الحالة خطأ العامؿ أو األجير،
يمتـز صاحب العمؿ بإثبات ىذا الخطأ و  بما يرتب ضرر لممستخدـ أو صاحب العمؿ.

 المتمثؿ في إفشاء األسرار المينية.

 إلضرر:( 2

نما ال و  تتحقؽ المسؤولية بمجرد إرتكاب الشخص الخطأ يشكؿ إنحرافا عف السموؾال  ا 
الضرر الذي يصيب الشخص في و  بد مف أف يترتب ضرر يصيب الغير بسبب ذلؾ الفعؿ

 .(1)حؽ مف حقوقو أو مصمحة مشروعة لو

 معنوي، و  والضرر في ىذه الحالة، ىو ما يمحؽ صاحب العمؿ مف ضرر مادي
ذي يمكنو مف خبللو طمب التعويض بسبب ىذا الغرض، فيو يشمؿ األضرار وىو الضرر ال

يقع عبئ إثباتو عمى و  مف خسارة، ما لحؽ بالشركة أو المؤسسة أو صاحب العمؿو  المادية
 الدائف أي صاحب العمؿ.

 :إلضررو  قياـ عالقة سببية بيف إلخطأ( 3
يسأؿ مرتكب و  مسؤوليةالضرر ركف أساسي في ىذه الو  تعد عبلقة السببية بيف الخطأ

الخطأ أي العامؿ عما سببو مف أضرار في حالة إثبات المستخدـ لقياـ ضد العبلقة، أما إذا 

                                                                                 

(1) 

2015295



 

 314  

 

أثبت العامؿ أف الضرر قد وقع لسبب أجنبي أو بفعؿ المضرر أو الغير إنتفت عبلقة 
 .(1)كاف غير مسؤوؿ عف جبر الضررو  الضررو  السببية بيف خطأ العامؿ

بيف الضرر يمتـز العامؿ و  العبلقة السببية بينوو  إثبات خطأ العامؿعمى أنو في حالة 
لحقو مف خسارة فيشمؿ التعويض لضرر و  بالتعويض المستخدـ عما أصابو مف ضرر

 الضرر المعنوي.و  المادي

 الفرع الثاوي

 للعامل تيمسووليت الجسائـالكيام 

 ة تحقيؽ المصمحة العامة يمينسرار الاألبعدـ افشاء اإللتزاـ العامؿ  اتالتزامبيف مف 
لجزاء الجنائي، اومصمحة األفراد لذلؾ فإف المساس بيذه المصالح يعرض مرتكبيا إلى 

 ىو ما ذىب إليو كؿ مف القانوف الفرنسي و  بإعتبار أف فعمو يمثؿ جريمة جنائية،
كذا الجزائري حيث جرما ىذا الفعؿ بنصوص صريحة، ليفرض المشرع و  (2)والمصري

إلى  301قوبات جزائية عمى ىذا الفعؿ في أكثر مف قانوف، السيما مف المادة الجزائري ع
لى خمس و  أشير كأدنى حد 6مف قانوف العقوبات الجزائري بالحبس لمدة تترلوح مف  303 ا 

 دج. 100.000إلى  20.000مف غرامة مالية مف و  سنوات كأقصى

ة عديدة منيا عمى سبيؿ كما أورد المشرع عقوبات مختمفة لمفعؿ ذاتو في قوانيف خاص
قانوف  القرض عمى أف ىذه المسألة الجزائية لـ تكف موضوع إىتماـ فيو  المثاؿ قانوف النقد
كذا فقو القانوف اإلجتماعي عموما، األمر الذي يستوجب دراسة ىذه و  عبلقات العمؿ

                                                                                 

(1)298
(2) 200669



 

 315  

 

كذا مف و  )أوال(، مف حيث أركاف قياميا المسؤولية عمى ضوء األحكاـ العامة لمقانوف الجنائي
 .)ثانيا(حيث العقوبة المقررة ليا 

 أركاف قياـ جريمة إفشاء إلسر إلميني  -أوال

تقـو ىذه األخيرة بتوافر مف ركنيا و  يتعرض تفشي السر إلى إثارة مسؤولية الجزائية ،
 القصد الجنائي.و  كذا المعنويو  المادي

امؿ وقت إرتكاب يكفي لوقوع جريمة إفشاء أسرار مينية أف تكوف لمفاعؿ صفة الع
الفعؿ، أو كانت قد ثبتت لو ىذه الصفة قبؿ إرتكابيا، بوصفيا تمثؿ الركف الخاص في ىذه 

ال شكؿ أف تعريؼ العامؿ في القانوف الجنائي أوسع مما ىو عميو في القانوف و  الجريمة
العمؿ، فمف يشترؾ في أداء السمطة العامة يعد موظفا في مفيـو القانوف الجنائي بغض 

ىو ما أخذت بو معظـ و  ظر عف توفر شروط العامؿ العاـ التي يستوجبيا القانوف العمؿالن
 .(1)التشريعات في المجاؿ الجنائي

ىذه الصفة و  ال تقـو جريمة إفشاء األسرار إال في حؽ شخص ذي صفة معينة،
العمة في تطمب ىذا الركف أف و  مستمدة مف نوع المينة التي يمارسيا أي أنيا صفة مينية

ما يتفرغ عنيا مف واجبات فضبل عف أف و  جوىر الجريمة ىو إخبلؿ إلتزاـ ناشئ عف المينة،
 عمى التجريـ ىي الحرص عمى المباشرة السميمة المنتظمة لميف معينة ذات أىمية إجتماعية.

العمـ بو بدوف وقت إفشائو، و  وىذه الصفة متطمبة في فاعؿ الجريمة، وقت إيداع السر
مي الذي يفشي بعد إعتزالو المينة سرا أودع لديو حينما كاف يمارس مينتو فالطبيب أو المحا
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يرتكب ىذه الجريمة، فيذه الجريمة مف الجرائـ ذوي الصفة الخاصة أي نتعمؽ بالشخص 
 ينتمي العامؿ أو األجيرة ليذه الفئة.و  الممارس لممينة

و تسري أن 1982-02-13المؤرخ في  04-82مف القانوف رقـ  301وتنص المادة 
ىـ األمناء بحكـ الضرورة أو مف تقتضي نشاطاتيـ تمقي و  ىذه الجريمة عمى أمناء األسرار

يتمثؿ في القياـ و  عموما فإف الركف المادي ليذه الجريمةو  لـ يتـ حصرىـ ،و  أسرار الغير
 ىو إفشاء السر الميني.و  بالسموؾ المحظور

ضافة إلى الركف المادي في ىذه الجريمة، ال بد م ف توفر القصد الجنائي، فيقوـ وا 
اإلرادة، فيتعيف أف يعمـ المتيـ بأف لمواقعة صفة و  القصد في ىذه الجريمة عمى عنصرية العمـ

 أف يعمـ أف لو المينة التي تجعؿ منو مستودعا لؤلسرار،و  أف ليذا السر الطابع المينيو  السر
ذا إعتقد او  أف يعمـ إف المجني عميو غير راض بإفشاء السرو  لمتيـ أنو ليست لمسر صمة ا 

بمينتو، أو جعؿ مينتو كما لو كاف كما لو الموظؼ لـ يخطر بعد قرار تعييف في المنصب 
الذي يمتـز شاغمو بكتماف السر الوظيفي الذي يعمـ بو، أو إعتقد أف المجني عميو راض 

 يتعيف أف تتجو إرادة المتيـ إلى فعؿ اإلفشاء و  بإفشاء السر إلى الشخص معيف،
لى النتيجة التي تترتب عميوو  بتغيير أخر و  ىي عمـ الغير بالواقعة التي ليا صفة السر،و  ا 

 فإنو يتعيف أف تتجو إرادة المتيـ إلى الفعؿ الذي يمكف بو الغير مف أف يعمـ بالواقعة 
 وأف تتجو كذلؾ إلى توفير ىذا العمـ لديو.

منفعة أشخاص أجانب أو يكوف القصد الجنائي في جريمة إفشاء المعمومات السرية ل
التي و  يثبت في أغمب األحياف مف األعماؿ التي تصدر مف مرتكب ىذه الجريمةو  جزائرييف،

كاف بإمكانو و  تتضمف معمومات ال يفترض فيو أف يكوف مطمعا عمييا كمواطف عادي،
كتمانيا دوف أف يعرض نفسو ألي نقد فبمجرد البوح بالسر الميني دليؿ كاؼ عمى وجود 

 .مف ىذه الجريمة القصد
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وغنى عف البياف أف الحكـ بالعقوبة الجزائية بوصفيا عقوبة أصمية تتبعيا عقوبات 
 تبعية وظيفة مثؿ اإلستغناء عف الخدمة أو العزؿ مف الوظيفة أو الحرماف مف الحقوؽ

مف قانوف  14مع حرمانو مف الحقوؽ المدنية الواردة في أحكاـ المادة  ،والمزايا أو التسريح
 عقوبات.ال

 إلعقوبة إلمقررة لجريمة إفشاء إلسر إلميني - ثانيا

متضمف قانوف  13/02/1982المؤرخ في  04-82رقـ مف قانوف  301طبقا لممادة 
 500بغرامة مف و  العقوبات التي تنص عمى معاقبة الجاني بالحبس مف شير إلى ستة أشير

ع المؤتمنيف بحكـ الواقع أو جميو  القاببلتو  الصيادلةو  دج األطباء الجراحوف 5000إلى 
أفشوىا في غير الحاالت و  المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة عمى أسرار أدلى بيا إلييـ

 .(1)يصرح ليـ بذلؾو  التي يوجب عمييـ فييا القانوف إفشاءىا

ومع ذلؾ فبل يعاقب األشخاص المبينوف أعبله رغـ إلتزاميـ باإلببلغ عف حاالت 
إلى عمميـ بمناسبة ممارسة مينتيـ، بالعقوبات المنصوص عمييا في  اإلجياض التي تصؿ

الفقرة السابقة إذا أبمغوا بيا فإذا رفع دعوى لممثوؿ أماـ القضاء في قضية إجياض يجب 
 عمييـ اإلدالء بشيادتيـ دوف التقيد بالسر الميني.

ت ويجب الحكـ بالحد األقصى المنصوص عميو في الفقرتيف السابقتيف إذ تعمق
في جميع الحاالت يجوز الحكـ و  األسرار بصناعة أسمحة أو ذخائر حربية ممموكة لمدولة

مف ىذا  14عبلوة عمى ذلؾ الجاني بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة 
 القانوف لمدة سنة.
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مف مختمؼ ىذه الجزائات يمكف إستخبلث أىمية السر الميني لمحفاظ عمى مصمحة 
تبدوا نجاعتو أو فعاليتو و  ىو إلتزاـ مف شأنو أف ينظـ ما بعد العقد بيف الطرفيفو  ة،المؤسس

في كونو غير محدد في الزمف إذ ال يقتصر عمى إنتاج أثاره إال بالدخوؿ السر الميني في 
نطاؽ العبلنية لكنو في ذات الوقت يمثؿ حدا أو قيدا كبيرا عمى حرية العمؿ بالنسبة لؤلجير 

نما عمى أساس تعرضو لمعقاب الجزائي، إذا ما خالؼ و  رتباطو بإلتزاـ عقديليس فقط إل ا 
 إلتزاـ قانوني.
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 خامتة
مقارنة بمميزات خاصة ينفرد إذ د العمؿ ىذه الدراسة عف خصوصية عقتكشؼ 
ما يدعـ ذلؾ مجموع الحقوؽ و  ،التي تبررىا طبيعة العبلقة التي ينظمياو  بالعقود األخرى،
 .ية التي تربط الطرفاف بعد انتياء ىذا العقدوالعبلقات القانون

بع التنظيمي بحيث تـ ابالطفي فترة سيادة النظاـ االشتراكي تميزت عبلقة العمؿ  لقد
لـ يتـ اإلىتماـ بما قد يطرأ مف و لمعقد مكانة فييا يكف  ، لـتنظيـ روابط العمؿ بصفة مفصمة

ولة صاحبة العمؿ وىدفيا اإلجتماعي أف الدباعتبار  ،لما بعد عقد العمؿ أصبل ممتدةأثار 
بعد  مرحمة مالكف ، وتجنب حاالت انتيائيا، ىو تطبيؽ سياسة التشغيؿ الكامؿ لميد العاممة

عمى  بموجبياإنتياج سياسة إجتماعية جديدة أضفت  فرضتصادية االصبلحات االقت
ىو و  العمؿأصدرت قانوف جديد لعبلقات فالتفاوضي و  الطابع التعاقديذات عبلقات العمؿ 

حمؿ في طياتو أسس جديدة منيا قياـ عبلقة العمؿ عمى أساس الذي  11-90قانوف رقـ ال
تتجسد مف خبلليا عبلقة العمؿ، حيث العقد الجماعي )اإلتفاقية الجماعية( و  العقد الفردي

ضمف الحد األدنى المطموب مف الحقوؽ واإللتزامات لطرفي العبلقة يبقى ىذا القانوف ي
ستقرار العامؿ في منصبوو  يضمف ديمومة عبلقة العمؿقانوف إطار بإعتباره  ، بؿ وحتى ا 

ىو و  إقرار حقوؽ والتزامات لما بعد عبلقة العمؿ موازنة بيف البعديف االقتصادي واالجتماعي
 .ما تيدؼ إليو الدولة في سياسيتيا العامة

أثار بلؿ إمتداد مف خالنزعة الحمائية لقانوف العمؿ  ةواصمكذلؾ مأكدت ىذه الدراسة 
 الماليةو  العينيةلعامؿ حقوؽ تتجسد في التعويضات اؿ يخو بتما بعد انتياء عبلقة العمؿ، ل

كالحؽ في استرجاع المنصب بتكريس تقنية متدة لمدى حياة العامؿ خاصة تمؾ الحقوؽ الم
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ير سواء كاف العقد غ اعادة االدماج واألولوية في التشغيؿ المرتبطة بالتسريح االقتصادي
ىو ما أقرتو المحكمة العميا في العديد و  إذا ما تـ إعادة تكيفومحدد المحدة أو محددة المدة 

الحماية االجتماعية التي تنشأ عبلقات قانونية جديدة كما يستفيد العامؿ مف ، مف قراراتيا
 .بديبل تضمف دخبل

 ةالجتماعيوا ةاالقتصادييات عمى أف ثمة أثار تفرضيا معادلة الموازنة بيف المعط
تضبط مبدأ الحرية التعاقدية بموجب بنود عقدية في ذمة العامؿ تترجـ في التزامات تنشأ 

 .بيف الطرفيفلتبعية عبلقة ا، بؿ وتعيد الذي يحكـ ىذا النوع مف العقود

حاالت إنتياء عقد العمؿ أو عبلقة العمؿ، إذ بإختبلؼ ىذه اآلثار اد متدقد يختمؼ إ
ت اإلنياء ترتب آثار فورية مباشرة كإنتياء بسبب الوفاة أو تبيف أف ىناؾ بعض حاال

لمدى عمى اترتب آثار بينما ىناؾ حاالت ، متسريح التأديبيلاإلستقالة أو اإلنياء اإلتفاقي أو 
بحقوؽ نتيجة مف خبلليا د يستفيجديدة  اتعبلق تنشئ (حياة العامؿالطويؿ )مدى 
الحماية الييئات لدى مصالح يا صاحب العمؿ أجره شيريا يدفعقتطع مف تاإلشتراكات التي 

الصندوؽ الوطني لدى و  CNAS ةاإلجتماعي اتالصندوؽ الوطني لمتأمينمنيا اإلجتماعية 
 .CNACالبطالة عف متأميف لأماـ الصندوؽ الوطني و  CNR لمتقاعد

تترجـ مختمؼ ىذه األثار الخاصة لما بعد عقد العمؿ والتي تتأرجح بيف االمتداد 
جانب و الجديد الذي يولي الجوالتو  ،اية المقررة لمعامؿ في ىذه المرحمةممحل ،والمطمؽالنسبي 

 عمى عاتؽ العامؿ مف إلتزاـ بشرط عدـ المنافسة ترتب التزامات خاصة أىمية االقتصادي 
ظ عمى االحفمات مف شأنيا او كذا ضرورة الحفاظ عمى السر الميني بإعتبار ىذه اإللتز 

 . صاحب العمؿو  لتنافسية لممؤسسةاستمرارية القدرة ا

 :  قاط التاليةنالمف بينيا نقائص بعض جمت سة ىذا الموضوع سمف خبلؿ دراوعميو 
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عض التأمينات كالتأميف عف بالطابع المؤقت ليذه الحماية ال سيما فيما يخص  -
 البطالة.

مـ ف ،قنيةليذه التنتيجة الطابع االتفاقي إعادة اإلدماج في منصبو ضعؼ تقنية  -
اآلثار الممتدة خاصة حقوؽ العامؿ المسرح ضماف فعالية في ال القضاء و  يوفؽ المشرع
عمى أف ذلؾ إعادة إدماجو في منصب عممو أو منصب مماثؿ، الحؽ في تعسفيا وىو 

الذي المستخدـ ال العامؿ موافقة الذي يتوقؼ في حقيقة األمر عمى و  الطرفيف،موافقة مرىوف ب
ألف لمقاضي سمطة تقدير إدماجو في منصبو، إعادة بدال مف ض العامؿ تعويغالبا ما يرجح 

ىو و  إعادة اإلدماجإمكانية إلزاـ المستخدـ عمى دوف  التعويض النقدي عف التسريح التعسفي،
يعد مساس بحؽ العامؿ في اإلستقرار في منصبو بالرغـ أنو تـ تسريحو بصفة تعسفية ما 

 ية.مخالفة لمشروط واإلجراءات القانون

ال إرادية أو إلنتياء النشاط إقتصادية عف أثار إنتياء عبلقة العمؿ ألسباب أما  -
العامؿ أو  اي يستفيد منيتالتكفؿ الو  الحمايةألف  ،منتقدكذلؾ القانوني لممؤسسة فإف األمر 

شير يتحصؿ خبلليا عمى أداءات  36ال يتعدى غير كافي ألنيا مؤقت العماؿ المعنييف ىو 
يصبح العامؿ بعدىا دوف دخؿ بديؿ إلى غاية بموغ و  تنتيي بإنتياء ىذه المدة يةمالية وعين

سف التقاعد، باإلضافة عدـ إمكانية العامؿ الذي يشغؿ بعقد محدد المدة مف اإلستفادة مف 
  ذلؾ بنص صريح بالرغـ أنو مف بيف المعنييف بعممية تقميص عدد العماؿ.و  ىذا التكفؿ

التي تمتد في الزمف والتي تقع عمى العامؿ رغـ إنتياء أما بخصوص اإللتزامات  -
غايتيا حماية مصمحة صاحب العمؿ  اتالعمؿ وىي اإللتزامصاحب عبلقة عممو مع 

بعدـ المنافسة واإللتزاـ بالسر الميني ىذاف اإللتزاماف متكامبلف تتمثؿ في اإللتزاـ و  مستقببل
حد مف الحرية المينية لمعامؿ خاصة ثابة البمومتسايراف، حيث إعتبر اإللتزاـ بعدـ المنافسة 

إلى ما بعد عقد  أو اتفاقي يمتدوبإعتباره إلتزاـ قانوني  ،إذا ما عثر عمى منصب عمؿ جديد
إنتيى بيا  يتلاالعمؿ الرجوع عمى العامؿ بغض النظر عمى الطريقة لصاحب ، يجوز العمؿ
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ف حققت الحماية لممستخعقد عممو دـ إال أنيا تمس الحرية التعاقدية ، وىي االلتزامات التي وا 
 مبدأ الحرية المينية والحؽ في العمؿ.وب لمعامؿ

التأطير القانوني لبللتزامات الممتدة لما بعد كما يعاب عمى المشرع الجزائري نقص  -
تقع عمى العامؿ بعد إنتياء عبلقة عممو لـ يتـ تنظيميا بأحكاـ خاصة )ال إذ  ،عقد العمؿ

غير مبلئمة لمثؿ  مف حيث زماف إمتدادىا( بؿ تطبؽ عمييا األحكاـ مف حيث مضمونيا وال
بالنسبة لئللتزاـ  في قانوف المنافسة التجاريةاألحكاـ الواردة ىذه العبلقة إذ تطبيؽ عمييا 

 إفشاء السر الميني.عدـ قانوف العقوبات بشأف تطبيؽ أحكاـ و  ،بشرط عدـ المنافسة
فمـ تولى االتفاقيات الجماعية أية أىمية  ليذه المسألة غياب الضبط االتفاقيباإلضافة إلى 

لذا يستوجب األمر معالجة ىذه االختبلالت،  طارىا الزماني أو المكاني.إتحديد بليا سواء 
 وذلؾ بما يمي:

ألثارىا ال سيما ما تعمؽ باالتياء و  لعقداوجوب التفصيؿ في بعض حاالت االنياء  -
التي قد تكوف ني لمييئة المستخدمة والتي قد تتنوع أسبابيا االتفاقي، انتياء النشاط القانو 

 سبب القوة القاىرة أو ألسباب اقتصادية.ب

 .االمتيازات المكتسبة ضمانا لحؽ العامؿ في التعويضات المستحقة تحديد مفيـو -

لما بعد عبلقة العمؿ منعا لتعسؼ  تنظيـ القانوني لبللتزامات الممتدةتحديد ال -
 خبلؿ ادراجو ليذه البنود في عقود العمؿ.المستخدـ مف 

دوف حؿ بديؿ  حالة التسريح التعسفي يإقرار الحؽ في استرجاع المنصب ف -
 .)التعويض(

بيف الروابط التي ليا أىمية تعد لذا نصؿ إلى القوؿ أف عقد العمؿ وعبلقة العمؿ 
لـ  11-90رقـ  بالغة في حياة الفرد والمجتمع ككؿ، والمشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف

 يظيرالذي العمؿ و صاحب مصمحة رجح بؿ صاحب العمؿ و  بيف العامؿ، يحقؽ المعادلة
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إما أثناء سرياف عبلقة العمؿ أو  ،ر مؤسستويسمطات وصبلحياتو واسعة في تسيفي تخويمو 
بعد إنتياءىا ىذا مف جية، ومف جية أخرى يظير ذلؾ في ضعؼ الحقوؽ المقررة لمعامؿ 

كما اجو في منصبو منيا بعد إنتياء مشواره الميني سواء تعمؽ األمر بإعادة إدالتي يستفيد م
فقداف عف التعويض مبمغ و  قيمةفيما يخص و أ جودماا ةأولوية إعادأنو لـ يشر إلى حؽ 

تمعب ، دوف أف صندوؽ التأميف عف البطالةفترة التكفؿ مف طرؼ قصر كذا و  ومنصب عمم
بيف الموازنة مصمحة العماؿ أو باألحرى البحث عف حقيؽ في ت ىاإلتفاقيات الجماعية دور ا

 .ؼاطر األ

عموما يمكف التأكيد عمى أف مرحمة ما بعد انتياء عبلقة العمؿ وما تخمفو مف أثار 
تكشؼ عف قياـ تصادـ في المصالح محؿ الحماية في ىذا العقد وذلؾ راجع لعدـ فعمية 

ا ما تعمؽ بحقو في لعامؿ في منصبو ال سيمة إلى ضماف استقرار افالقواعد القانونية الياد
اج في القانوف الجزائري الناجـ عف تقييد ىذا معادة االدإاسترجاع منصبو لضعؼ تقنية 

لما بعد الحؽ بموافقة المستخدـ ليكوف بذلؾ رىينتو. في حيف أف مخالفة االلتزامات الناشئة 
 .إلى توقيع جزاءات المقررة قانوناؤدي نياية العقد ي
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دروس في قانوف العمؿ، مركز جامعة القاىرة المقترح، مصر،  محمد صميدة،. 73
2016. 

التوزيع، و  قانوف العمؿ الجديد، الجزء الثاني، دار محمود لمنشر محمد عزمي بكري،. 77
 .ر، د.س.فمص

النظرية العامة لئللتزاـ الجزء الثاني، أحكاـ اإللتزاـ،  محمد عمي إلبدوي إألزىري،. 73
 .2004د.د.ف، مصر، 

قانوف التأميف اإلجتماعي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  . محمد نصر إلديف منصور،70
 .1996 مصر

نحو نظاـ قانوني لوقؼ عقود العامميف حالة وقؼ العمؿ في  ػػػػػػػػػػػػ،. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ77
 . 1989 ، مصر،المنشآت، دار النيضة العربية، القاىرة

الوجيز في نظرية العامة لئللتزاـ، في القانوف المدني  . محمود جماؿ إلديف زكي،77
 .1978 ،المصري، طبعة ثالثة، مطبعة جامعة القاىرة، مصر



 

 330  

 

، دار النيضة 2عقد العمؿ في القانوف المصري، ط  ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 74
 .1980 ، مصر،العربية، القاىرة

القضائية لمحقوؽ األساسية في العمؿ، و  الحماية الدستورية . محمود سالمة جبر،71
 .2005د.ـ.ف، مطبعة أبناء وىبة حساف، 

 .1998دار المحمدية العامة، الجزائر  إقتصاد المؤسسة، . ناصري دإدي عدوف،78

تقى في شرح قانوف العمؿ، دراسة مقارنة بالقانوف المدني، نالم ىيثـ حامد إلمصاورة،. 70
 .2008التوزيع، األردف، و  دار الحامد لمنشر

 إلمذكرإت إلجػامػعػيةو  ثانيا: إلرسػائػؿ

  دكتورإه :إلئؿ رسا( 7

،  أماؿ حابت،. 7 التجارة اإللكترونية في الجزائر، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو
العمـو السياسية جامعة مولود و  تخصص القانوف، كمية الحقوؽ

 .2015معمري، تيزي وزو، 

ارىا أثو  التغيرات القانونية التي تطرأ عمى المنشأة إيياف صالح إلديف رياض يوسؼ،. 2
عمى عبلقات العمؿ، دراسة مقارنة، رسالة لمحصوؿ عمى درجة 

 .2016الدكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ جامعة القاىرة، 

مقدمة لنيؿ  اإلقتصادية في قانوف العمؿ، أطروحةو  الحماية الوظيفية بشير ىدفي،. 0
شيادة دكتوراه دولة في القانوف، جامعة باجي مختار، عنابة، 

2007-2008. 

، النظرية العامة لجرائـ اإلمتناع، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في ختير مسعود. 7
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العمـو السياسية، جامعة أبوبكر و  القانوف الخاص، كمية الحقوؽ
 .20013/2014 بمقايد، تممساف،

الخوصصة بنقؿ ممكية المؤسسات العامة اإلقتصادية، أطروحة لنيؿ  ربيعة صبايحي،. 5
العموـ السياسية، جامعة و  في القانوف كمية الحقوؽ درجة دكتوراه

 .2009مولود معمري، تيزي وزو، 

نظاـ التحكيـ في تسوية منازعات العمؿ الجماعية، دراسة مقارنة،  . رشيد وإضح،4
أطروحة لنيؿ درجة الدكتوراه في العمـو تخصص القانوف، كمية 

وزو  الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي
2010. 

مبدأ تطبيؽ األحكاـ األكثر نفعا لعامؿ في قانوف العمؿ  . عبد إلناصر بممييوب،1
الجزائري، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو تخصص 

العمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي و  القانوف كمية الحقوؽ
 . 2016وزو 

لممستخدـ في ظؿ قانوف عبلقات العمؿ، أطروحة  السمطة التأديبية عػػػز إلػديػػف زوبػػة،. 8
، تخصص قانوف الخاص، كمية  لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو

 .2018الحقوؽ، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 في العقود اإلقتصادية الدولية )عقود المفتاح في اليد  الضمانات . عمار معاشو،0
وراه دولة، كمية الحقوؽ واإلنتاج في اليد(، رسالة لنيؿ شيادة دكت

 . 1999بف عكنوف جامعة الجزائر 

حماية العماؿ المسرحيف ألسباب و  إزالة التنظيـ في قانوف العمؿ . فػػػػػػػػػػطػػػػػػػة نػػػػبالي،73
 إقتصادية، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ 
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 .2008 والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

وضعية العامؿ المتغيب في المؤسسة، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه،  فوإئد رحوي،. 77
 . 2014-2013كمية الحقوؽ العمـو السياسية، جامعة وىراف، 

ضمانات إستقرار العامؿ في منصبو، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه . ليػػػػندة جػعػػفور، 73
 اإلجتماعي، كمية الحقوؽ الطور الثالث ؿ.ـ.د، تخصص القانوف

 .2018العمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

النظاـ القانوني لعقود الدولة في مجاؿ اإلستثمار، التجربة الجزائرية  . محمد إقمولي،70
نموذجا، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه دولة، كمية الحقوؽ، جامعة 

 .2006مولود معمري، تيزي وزو 

أطروحة لنيؿ ، لفئة العماؿ غير األجراء في الجزائرنظاـ التقاعد  قويدر، ميمونة. 77
تخصص قانوف الخاص )إجتماعي(، ، شيادة الدكتوراه في العمـو

 .2015/2016، 2وىراف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 

في  ما بعد عقد الشغؿ، مذكرة لئلحراز عمى شيادة الدراسات المعمقة ة،ز ىجيرة بنو . 77
، 3العمـو السياسية، جامعة تونس و  القانوف الخاص، كمية الحقوؽ

1998/1999. 

ضوابط إنياء عقد العمؿ ألسباب إقتصادية في القانوف الجزائري، . ورديػػػػػػػة فػػتػػحي، 74
أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو القانونية تخصيص القانوف 

ية، جامعة مولود معمري العمـو السياسو  الخاص، كمية الحقوؽ
 .2013تيزي وزو، 

السياسة الحكومية في مجاؿ الوظيفة العمومية في الجزائر، رسالة  ياسػيف ربػوح،. 17
لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو السياسية، تخصص رسـ 
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العبلقات الدولية، جامعة و  السياسات، كمية العموـ السياسية
 .2016-2015، 3الجزائر

 لماجستير :مذكرإت إ (3

المشاركة العمالية في تسيير الييئة المستخدمة، مذكرة لنيؿ شيادة  أحالـ مزإري،. 1
الماجستير في القانوف االجتماعي، كمية الحقوؽ، جامعة وىراف، 

2012. 

حماية العامؿ عند إنتياء عبلقة العمؿ في القانوف الجزائري، مذكرة  أماؿ بف رجاؿ،. 3
مسؤولية، و  يستير في الحقوؽ، فرع عقودلمحوؿ عمى شيادة الماج

 .2007/2008كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

النظاـ القانوني لمتقاعد في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،  حسف جعيجع،. 0
 .2002/2003كمية الحقوؽ بف عكنوف، جامعة الجزائر، السنة 

أطروحة لنيؿ درجة  ،سمطاتوتعسؼ المستخدـ في اطار ممارسة حميدة سميماني، . 4
الطور الثالث في القانوف، ؿ ـ د، تخصص قانوف  الدكتوراه

اجتماعي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .2016وزو، 

الطبيعة القانونية لعبلقات العمؿ في إطار اإلصبلحات اإلقتصادية،  . رشيد وإضح،7
 فرع قانوف المؤسسات، كمية الحقوؽ  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير،

 .2001و العمـو اإلدارية، جامعة الجزائر 

عقد العمؿ المحدد المدة في اإلصبلحات اإلقتصادية، مذكرة  . عبد إلناصر بممييوب،4
 لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف فرع قانوف األعماؿ كمية الحقوؽ
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 .2004 ،زو، جامعة مولود معمري، تيزي و العمـو السياسيةو 

القوة القاىرة في القانوف المدني الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير  عمي خوجة، .1
المسؤولية، كمية الحقوؽ، جامعة و  في القانوف تخصص العقود

 .2003، 1الجزائر

النظاـ القانوني لمتأميف عف البطالة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كمية  . عمي موزإوي،8
 .2007امعة مولود معمري تيزي وزو الحقوؽ، ج

تطور النظاـ القانوني لمطرد ألسباب اقتصادية، مذكرة لنيؿ شيادة . فاطمة بوعمي، 0
العمـو السياسية، جامعة و  الماجستير في الحقوؽ، كمية الحقوؽ

 .2006تونس، تونس 

شيادة  النظاـ القانوني لتقميص العماؿ في الجزائر، مذكرة لنيؿ محمد حاج سودي،. 10
الحقوؽ جامعة أبي بكر بمقايد،  الماجستير في القانوف الخاص، كمية

 .2008-2007تممساف، 

اإللتزاـ بعدـ المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف  محمد ديب،. 77
الخاص، تخصص قانوف العبلقات اإلقتصادية )األعواف اإلقتصادييف 

-2012 ـ السياسية، جامعة وىرافالعمو و  /المستيمكيف(، كمية الحقوؽ
2013. 

إقتراف حادث العمؿ بحادث المرور، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، كمية  ناصر بايؾ،. 73
الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

2014. 

اإلجازة، مذكرة لني شيادة و  إفشاء السر الميني بيف التجريـ ػو،دي. نصػػيرة ما70
جستير في القانوف، فرع قانوف الخاص، تخصص مسؤولية الما
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العمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي و  المينية، كمية الحقوؽ
 .2010/2011 وزو

التأميف عمى حوادث العمؿ واالمراض المينية في التشريع الجزائري،  نورة زناتي،. 77
ائر، مذكرة لمنيؿ شيادة الماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة الجز 

2015. 

 ثالثا : إلػػمػقػػاالت 

اإلستقالة حالة مف حاالت إنتياء عبلقة العمؿ في التشريع " ،بف عزوز بف صابر .37
كمية الحقوؽ ، 4الشتغيؿ، العدد و  مجمة قانوف العمؿ "،الجزائري

 .(21-1. )، ص ص2017والعمـو السياسية جامعة مستغانـ، 

تعميؽ عمى قرار المحكمة العميا  –دخؿ ميني  "معاش التقاعدبوجمعة بف قارة، . 02
ممؼ  25/12/2001المخالفات بتاريخ و  الصادر عف غرفة الجنح

 "، مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، قسـ الوثائؽ250525
  .(48-38ص. )، ص 2009بالمحكمة العميا، 

، مجمة جامعة تشريف "لمنافسةالشرط اإلتفاقي باإللتزاـ بعدـ ا" حػػػػػمػػود غػػػػػػػػػػػػزإؿ،. 30
القانونية، و  الدراسات العممية، سمسة العمـو اإلقتصاديةو  لمبحوث
 .(64-53، ص ص. )2016، سوريا، 1، العدد 38المجمد 

، التسريح 18/01/2000المؤرخ في  182539التعميؽ عمى قرار رقـ "، . زإىية إسعد37
 -ازات المكتسبة اإلمتي–رفض المستخدـ إرجاع العامؿ –غير قانوني 

، دار 2، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد "04-73المادة 
 (.55-41ص ص. ) .2001القصبة، الجزائر 
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األزمة و  نظاـ التقاعد في الجزائر بيف معادلة الحماية اإلجتماعية" سامية إلعايب، .37
، 02، العدد 04التشغيؿ، المجمد و  ، مجمة قانوف العمؿ"المالية
 . (96-66) .، ص ص2019

الحماية القانونية لمعماؿ القصر في ظؿ قانوف عبلقات العمؿ " ضاوية كيروإني،. 06
العمـو السياسية، العدد و  ، المجمة النقدية لمقانوف"90/11الجزائري رقـ 

 العمـو السياسية جامعة مولود معمري و  ، كمية الحقوؽ2
 .(121 -95) .، ص ص2014تيزي وزو، 

، المجمة القضائية "التقميص مف عدد العماؿ ألسباب إقتصادية" حياوي،ي ابد. ع31
دار قسـ الوثائؽ بالمحكمة العميا، ، األوؿلممحكمة العميا، العدد 

 (.56-43، ص ص. )2002الجزائر،  ،لمنشر القصبة

، 13، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد "نظاـ التقاعد في الجزائر" عبد إلحميد قرفي،. 38
 .(85 -71) .، ص ص2008محمد خيضر، بسكرة،  جامعة

إلتزاـ العامؿ بعدـ منافسة صاحب العمؿ في كؿ مف القانوف " عبد إلرحماف حمدي،. 30
العدد األوؿ، ، مجمة العمـو القانونية واإلقتصادية، "المصري والفرنسي

 . ص ص ،1974 ،كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، مصر
(36-41). 

، األوؿ، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد "عقد محدد المدة"، ب. عبد إلسالـ ذي73
 (.26 -17ص ص. ) .2001 ،، الجزائرلمنشر دار القصبة

-73الحموؿ القضائية لممشاكؿ المترتبة عف تطبيؽ نص المادة "، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 77
، 2ئية لممحكمة العميا، العدد ، المجمة القضا"11-90مف قانوف  04

 .(42 -27) .ص ص .2001 ،، الجزائرلمنشر دار القصبة
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حؽ العامؿ في اإلستقالة في قانوف العمؿ الجزائري بيف عدـ "عز إلديف زوبة، . 73
، العدد األوؿ، 7، مجمة صوت القانوف، المجمد "التعسؼو  اإلكراه
 .(363-328) .، ص ص2020

الت تنفيذ عبلقات العمؿ في المؤسسات المصغرة والصغيرة في إشكا"عمي موزإوي، . 13
، 02، المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية، العدد "القانوف الجزائري

كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .(334-302. )، ص ص2013

، "وء اإلجتياد القضائي الجزائريعقود العمؿ المحددة المدة عمى ض" عوإد بمعبدوف،. 77
، الجزائر، عبر 33ة، العدد قمجمة جيؿ األبحاث القانونية المعم

 www.jilrc.comالموقع اإللكتروني : 

، المجمة "شرط عدـ المنافسة في عبلقة العمؿ الفردية" . فاطمة إلزىرإء بوقطة،77
كمية ، 03عدد الالسياسية، و  اإلقتصاديةو  قانونيةالجزائرية لمعمـو ال

 .(188-167)، ص ص 2009الحقوؽ جامعة الجزائر، الجزائر 

، المجمة الجزائرية لمعمـو "أثر الخوصصة عمى عبلقات العمؿ"، معاشو -فطة نبالي. 16
كمية الحقوؽ بف عكنوف، ، 02السياسية، العدد و  اإلقتصاديةو  القانونية

 .(93-69) .ص ص ،2008الجزائر جامعة الجزائر، 

، "حماية مصمحة األجراء في قانوف الخوصصة الجزائري" كماؿ آيت منصور،. 17
 ، كمية الحقوؽ1العمـو السياسية، العدد و  المجمة النقدية لمقانوف

 .، ص ص2014العمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، و 
(61-82). 

، المجمة "منظمة العمؿ الدولية في حماية الحؽ في العمؿ فعالية دور" ليندة بوعزيز،. 78

http://www.jilrc.com/
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العدد ، 54المجمد إلقتصادية، و  السياسيةو  الجزائرية لمعمـو القانونية
  .(493-418) .ص ص، الجزائرجامعة ، 05

التسريح ألسباب اقتصادية بيف القانوف األساسي وقوانيف " بف عمرإف، محمد لخضر. 19
، كمية العموـ 14مة اإلحياء، العدد ، مج"الخصخصة في الجزائر

اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسبلمية، جامعة الحاج لخضر، 
 .(746 -735ص. ) ، ص2010باتنة، 

تطبيؽ نظاـ التقاعد المسبؽ في إطار نظاـ التقاعد في القانوف " مريـ زياف،. 33
 ،2017، جواف 03التشغيؿ، العدد و  ، مجمة قانوف العمؿ"الجزائري

العمـو السايسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، و  كمية الحقوؽ
 .(173-159) .مستغانـ، ص ص

، "العجز الميني في قوانيف الضماف اإلجتماعيو  العجز الصحي". مناؿ دحماني، 37
 كمية الحقوؽ  ،2العدد  ،العمـو السياسيةو  المجمة النقدية لمقانوف

 .، ص ص2018تيزي وزو، جامعة مولود معمري، والعمـو السياسية 
(426-442) . 

 ،"مف قانوف العمؿ الجزائري 73دراسة تحميمية لمضموف المادة "ميدي بخدة، . 22
، قسـ 16المجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

العمـو االقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، 
 .(205-197) .، ص ص2016

اإللتزاـ بالسر الميني في قانوف العمؿ الجزائري"، مجمة المعيار " ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .23
، المركز الجامعي 13اإلقتصادية، العدد و  العمـو السياسيةو  لمحقوؽ

 .(96-86ص. ) ص ،2016أحمد بف يحي الونشريسي تسمسيمت، 
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 ، المجمة النقدية لمقانوف "قانوف عبلقات العمؿالنظاـ الداخمي في " نادية حساف،. 24
جامعة العمـو السياسية، و  والعمـو السياسية، العدد األوؿ، كمية الحقوؽ

 .(70-29) .، ص ص2008تيزي وزو،  ،مولود معمري

مرور الزماف المانع مف سماع الدعوى الناشئة عف عقد ". ىيثـ حامد إلمصاورة، 37
قانوف و  دراسة موازنة في القانوف المدنيالعمؿ في القانوف األردني، 

، لسنة 2، العدد 11، المجمة األردنية لمعمـو التطبيقية، المجمد "العمؿ
  (.224-210ص ص. ). 2008

، المجمة النقدية لمقانوف "الجانب االجتماعي لمتسريح االقتصادي"، وردية فتحي. 26
السياسية، جامعة  والعمـو السياسية، العدد األوؿ، كمية الحقوؽ والعمـو

 .(297-256) .، ص ص2010مولود معمري، 

التسريح لمسبب االقتصادي مف الرقابة اإلدارية إلى التفاوض " ،. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ27
، 1، العدد 17، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، المجمد "الجماعي

 .، ص ص2018اية، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الرحمف ميرة، بج
(49-66.) 

، مجمة األستاذ الباحث لمدراسات "مبدأ اإللتزاـ السر الميني" يوسؼ بمممياني،. 38
العموـ و  كمية الحقوؽ ،9المجمد األوؿ، العدد  ،السياسيةو  القانونية

 .، ص ص2010السياسية، جامعة محمد بوضياؼ، المسيمة، 
(404-426). 

 مدإخالت إلرإبعا : 

، مداخمة "ىؿ الذىاب اإلرادي يمس بمبدأ الحفاظ عمى الشغؿ"زوز بف صابر، . بف ع37
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في الممتقى الدولي في القانوف اإلجتماعي، التشريعات اإلجتماعية 
 ومسألة التشغيؿ، كمية الحقوؽ، جامعة وىراف، ابف خمدوف لمنشر

 .2001التوزيع، الجزائر، و 

 ،"زائري لبلندماج في االقتصاد الدوليتأىيؿ االقتصاد الج"، . زيف إلديف بف لوصيؼ33
حوؿ االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة،  الممتقى الوطني األوؿ

 جامعة سعد دحمب، البميدة.، 2002ماي  21-20يومي 

، يوـ دراسي "الحماية القانونية لمعامؿ ضد حوادث المسار" عبد إلناصر بممييوب،. 30
أفريؿ 14واجية المخاطر، حوؿ منظومة الضماف اإلجتماعي في م

 ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري، 2016
 تيزي وزو.

، الندوة الوطنية حوؿ القضاء "حوؿ عبلقات العمؿ الفردية" عمارة نعرورة، .37
 .1990اإلجتماعي، وزارة العدؿ، الجزائر، 

، "موظؼ المسرح تعسفيادور القاضي اإلداري في حماية ال" معاشو، -فطة نبالي. 37
وطني حوؿ "دور القضاء اإلداري الجزائري في حماية الممتقى ال

 ، كمية الحقوؽ2016ديسمبر  07، 06الحريات " يومي و  الحقوؽ
  .العمـو السياسية ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، جيجؿو 

عي، ، الندوة الوطنية حوؿ القضاء اإلجتما"سرياف عبلقات العمؿ" محمد شرفي، .34
 .1990وزارة العدؿ، الجزائر 

المتوسطة في االقتصاد و  مكانة المؤسسة الصغيرة" . محمد غردي، ياسيف قاسي،31
الجزائر،  ، الممتقى الوطني الثالث حوؿ القطاع الخاص في"الجزائري

جامعة سعد دحمب، ، 2005أفريؿ  27-26يومي آفاؽ، و  واقع
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 البميدة.

، الممتقى "عد في ظؿ اإلصبلحات اإلقتصادية الجزائريةنظاـ التقا". ميمونة قويدر، 38
آثرىا عمى عبلقات و  الوطني حوؿ الثاني، حوؿ الظروؼ اإلقتصادية

كمية ، 2010مارس  11و 10 يـوالعمؿ في التشريع الجزائري، 
 .العمـو السياسية، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، جيجؿو  الحقوؽ

، الممتقى "تصادي مف الرقابة إلى التفاوضالتسريح لمسبب اإلق" . وردية فتحي،30
أثرىا عمى و  الوطني الثاني حوؿ الظروؼ اإلقتصداية لممؤسسة

، 2010مارس  11و 10عبلقات العمؿ في التشريع الجزائري، يومي 
 جامعة جيجؿ.

 إلنصوص إلقانونية: خامسا 

  إلدساتير : (7

الصادر  76، ج.ر عدد 1996سنة ل الديمقراطية الشعبية دستور الجميورية الجزائرية .37
 المعدؿ بػ :  08/12/1996بتاريخ 

ج.ر يتضمف تعديؿ الدستور، ، 10/04/2002، المؤرخ في 03-02القانوف رقـ  -
 .14/04/2002 خالصادر بتاري 25عدد 

يتضمف التعديؿ الدستوري، ، 15/11/2008، المؤرخ في 19-08القانوف رقـ  -
 .16/11/2008الصادر في  63ج.ر عدد 

، يتضمف التعديؿ الدستوري، 06/03/2016، المؤرخ في 01-16القانوف رقـ  -
 . 07/03/2016، الصادر بتاريخ 14ج.ر عدد 
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 إإلتفاقيات إلدولية :( 2

 الخػػػػػاص بالحريػػػػػة النقابيػػػػػة  09/07/1948المؤرخػػػػػة فػػػػػي  87اإلتفاقيػػػػػة الدوليػػػػػة رقػػػػػـ  .1
ولي المنعقد فػي التنظيـ النقابي، إعتمد مؤتمر العمؿ الدو  وحماية الحؽ

الثبلثػػػػػيف و  فػػػػي دورتػػػػو الحاديػػػػة 09/07/1948سػػػػاف فرنسيسػػػػكو يػػػػـو 
 حماية الحؽ النقابي.و  ( يتعمؽ بالحرية النقابية31)

 تتعمػػػػػؽ بػػػػالحؽ فػػػػي التنظػػػػػيـ  01/07/1949المؤرخػػػػة فػػػػي  98اإلتفاقيػػػػة الدوليػػػػة رقػػػػػـ  .2
 والمفاوضات الجماعية.

 تتعمػػػػػػؽ بتػػػػػػوفير الحمايػػػػػػة  23/06/1971المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي  135اإلتفاقيػػػػػػة الدوليػػػػػػة رقػػػػػػـ  .3
 والتسييبلت لممثمي العماؿ.

 بشأف سياسة العمالة. 03/06/1981المؤرخة في  154اإلتفاقية الدولية رقـ  .4

بشػػػػأف وكػػػػاالت اإلسػػػػتخداـ  03/06/1997المؤرخػػػػة فػػػػي  181اإلتفاقيػػػػة الدوليػػػػة رقػػػػـ  .5
 الخاصة. 

 ( إلنصوص إلتشريعية :3

يتضمف تمديد العمؿ بالتشريع  ،31/12/1962مؤرخ في  ،157-62قانوف رقـ  .37
 الصادر، 2 ر عدد.، ج1962ديسمبر  31الساري المفعوؿ لغاية 

 .11/01/1963بتاريخ 

يتعمؽ بعبلقات العمؿ في القطاع  ،29/04/1975مؤرخ في  ،31-75قانوف رقـ . 33
 )ممغى(. 16/05/1975 بتاريخ الصادر، 39ج.ر عدد  ،الخاص
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ج.ر عدد  ،يتعمؽ بالعدالة في العمؿ ،29/04/1975مؤرخ في  ،32-75مر رقـ أ .30
 .16/05/1975بتاريخ  الصادر، 39

 يتعمؽ بإختصاصات مفتشية العمؿ  ،29/04/1975مؤرخ في  ،33-75قانوف رقـ  .37
 16/05/1975 بتاريخ الصادر، 39والشؤوف اإلجتماعية، ج.ر عدد 

 )ممغى(.

ر عدد .المتضمف القانوف التجاري، ج ،26/09/1975رخ في ، مؤ 59-75رقـ أمر . 37
  .11/12/1975 بتاريخ الصادر، 101

ر عدد .، المتضمف القانوف البحري، ج23/10/1976، مؤرخ في 80-76أمر رقـ . 34
 .10/04/1977بتاريخ  الصادر، 29

يتعمؽ بالقانوف األساسي العاـ  ،05/08/1978مؤرخ في  ،12-78قانوف رقـ  .31
 .08/08/1978بتاريخ  الصادر ،32.ر عدد جلمعامؿ، 

 يتعمؽ بعبلقات العمؿ الفردية، ج.ر  ،27/02/1982مؤرخ في  ،06-82قانوف رقـ  .38
 .)ممغى( 02/03/1982بتاريخ  الصادر، 2عدد 

ر .، المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج2/07/1983، مؤّرخ في 11-83قانوف رقـ  .30
  .05/07/1983تاريخ ب الصادر، 28عدد 

، 28ر عدد .، يتعمؽ بالتقاعد، ج02/06/1983، مؤرخ في 12-83قانوف رقـ . 73
  .05/07/1983بتاريخ  الصادر

يتعمؽ بحوادث العمؿ واألمراض ، 02/07/1983، مؤرخ في 13-83قانوف رقـ . 77
 .05/07/1983بتاريخ  الصادر، 28ر عدد .المينية، ج

، يتعمؽ بإلتزامات المكمفيف في مجاؿ 02/07/1983ؤرخ ، م14-83قانوف رقـ  .73
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  .05/07/1983، الصادر بتاريخ 28ر عدد .الضماف اإلجتماعي، ج

المعدؿ ، يتضمف قانوف األسرة ،09/06/1984مؤرخ في  ،11-84قانوف رقـ  .70
ر عدد .، ج27/02/2005، مؤرخ في 02-05والمتمـ باألمر رقـ 

 .27/02/2005بتاريخ  الصادر، 15

يتعمؽ بالقانوف التوجييي لممؤسسات  ،12/01/1988مؤرخ في  ،01-88قانوف رقـ  .77
 بتاريخ الصادر ،2العمومية ذات الطابع اإلقتصادي، ج.ر عدد 

 .)ممغى( 13/01/1988

يتعمؽ بالوقاية مف النزاعات  ،06/02/1990مؤرخ في  ،02-90قانوف رقـ  .77
 ،6متمـ، ج.ر عدد و  ممارسة حؽ اإلضراب، معدؿو  الجماعية
  .07/02/1990 بتاريخ الصادر

، يتعمؽ بتسوية النزاعات 06/02/1990مؤرخ في مؤرخ في  ،04-90قانوف رقـ  .74
 . 07/02/1990 بتاريخ الصادر، 6الفردية في العمؿ، ج.ر عدد 

يتعمؽ بعبلقات العمؿ، ج.ر عدد  ،21/04/1990مؤرخ في  ،11-90قانوف رقـ  .71
 . 11/04/1990 تاريخب الصادر ،17

المتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ  ،02/07/1990مؤرخ في  ،14-90قانوف رقـ  .78
  .06/07/1990 بتاريخ الصادر، 23النقابي، ج.ر عدد 

يتضمف الوقاية مف النزاعات  ،21/12/1991مؤرخ في  ،27-91قانوف رقـ  .70
 لصادرا، 68ممارسة حؽ اإلضراب، ج.ر عدد و  تسويتياو  الجماعية
 .25/12/1991 بتاريخ
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يتعمؽ بتسوية النزاعات الفردية في  ،21/12/1991مؤرخ في  ،28-91قانوف رقـ  .33
 .25/12/1991 بتاريخ الصادر ،68العمؿ، ج.ر عدد 

-91الذي يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ  ،21/12/1991مؤرخ في ، 29-91قانوف رقـ . 37
ت العمؿ، ج.ر عدد المتعمؽ بعبلقا 21/04/1990مؤرخ في  11
 .25/12/1991بتاريخ  الصادر، 68

يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي  ،21/12/1991مؤرخ في  ،30-91قانوف رقـ  .33
 بتاريخ الصادر ،68، ج.ر عدد 14-90المتمـ بقانوف و  المعدؿ

25/12/1991. 

  11-90يتمـ القانوف رقـ  ،11/04/1994مؤرخ في  ،03-94مرسـو تشريعي رقـ  .30
، 20المتعمؽ بعبلقات العمؿ، ج.ر عدد  21/04/1990المؤرخ في 

 .13/04/1994 بتاريخ الصادر

 11-83يعدؿ القانوف رقـ  11/04/194المؤرخ في  04-94مرسوـ تشريعي رقـ  .24
 صادر بتاريخال، 20المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج.ر عدد 

13/04/1994. 

 ، يعدؿ القانوف رقـ 11/04/1994مؤرخ في  ،05-94مرسـو التشريعي رقـ  .25
بتاريخ  الصادر، 20المتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد  83-12
13/04/1994 . 

 يتعمؽ بالحفاظ عمى الشغؿ  ،26/05/1994مؤرخ في  ،09-94مرسـو تشريعي رقـ  .34
ألسباب و  و حماية األجراء الذيف يفقدوف عمميـ بصفة ال إرادية

 .01/06/1994بتاريخ  الصادر، 34إقتصادية. ج.ر عدد 
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الذي يحدث التقاعد  ،26/05/1994مؤرخ في  ،10-94رقـ مرسـو تشريعي  .31
 .01/06/1994بتاريخ  الصادر ،34، ج.ر عدد المسبؽ

حداث نظاـ إيتعمؽ ب ،26/05/1994مؤرخ في  ،11-94مرسـو تشريعي رقـ  .38
عمميـ بصفة ال  التأميف عف البطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدوف

بتاريخ  الصادر، 34إرادية ألسباب إقتصادية، ج.ر عدد 
01/06/1994. 

، المتعمؽ بحؿ المؤسسات 25/09/1994، مؤرخ في 294-94مرسوـ تشريعي رقـ . 30
بتاريخ  الصادر، 63العمومية اإلقتصادية، ج.ر عدد 

05/10/1994. 

وصصة المؤسسات بخ يتعمؽ ،26/08/1995مؤرخ في  ،22-95رقـ  أمر .03
 03/09/1995بتاريخ  الصادر، 48 عدد.ر ج اإلقتصادية العمومية،

 .)ممغى(

، يتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية 25/09/1995، مؤرخ في 25-95أمر رقـ . 07
 27/09/1995بتاريخ  الصادر، 55ر عدد .التابعة لمدولة، ج

 )ممغى(.

 11-83يتمـ القانوف رقـ و  يعدؿ 06/07/1996المؤرخ في  17-96أمر رقـ  .32
 ، صادر بتاريخ42المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج.ر عدد 

07/07/1996. 

 12-83يتمـ القانوف رقـ و  ، يعدؿ06/07/1996مؤرخ في ، 18-96أمر رقـ . 33
 . 07/07/1996بتاريخ  الصادر، 42المتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد 
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، 13-83قانوف رقـ اليتمـ و  ، يعدؿ06/07/1996، مؤرخ في 19-96أمر رقـ  .07
األمراض المينية، و  المتعمؽ بحوادث العمؿ ،02/07/1983مؤرخ في 

 .07/07/1996بتاريخ  الصادر، 42ر عدد .ج

مؤرخ  11-90رقـ قانوف اليتمـ و  يعدؿ ،09/07/1996مؤرخ في  ،21-96أمر رقـ  .07
 الصادر ،43المتعمؽ بعبلقات العمؿ، ج.ر عدد  21/04/1990في 

 .10/07/1996بتاريخ 

 12-83يتمـ القانوف رقـ و  ، يعدؿ31/05/1997، مؤرخ في 13-97أمر رقـ  .36
 . 04/06/1997بتاريخ  الصادر، 38المتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد 

يتمـ المرسـو التشريعي رقـ و  ، يعدؿ02/08/1998، مؤرخ في 07-98قانوف رقـ  .37
بطالة لفائدة األجراء الذيف يفقدوف يحدث التأميف عف الالذي  94-11

، الصادر 57عمميـ بصفة ال إردية ألسباب إقتصادية، ج.ر عدد 
 .05/08/1998بتاريخ 

 12-83يتمـ القانوف رقـ و  ، يعدؿ22/03/1999، مؤرخ في 03-99قانوف رقـ  .38
 . 24/03/1999بتاريخ  الصادر، 20المتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد 

الشييد، ج ر عدد و  ، يتعمؽ بالمجاىد05/04/1999، مؤرخ في 07-99قانوف رقـ  .39
 .12/04/1999بتاريخ  الصادر، 25

، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية 20/08/2001مؤرخ في  ،04-01أمر رقـ  .73
بتاريخ  الصادر، 47.ر عدد جخوصصتيا، و  تسييرىاو  اإلقتصادية

22/08/2001. 

، 14-83يتمـ القانوف رقـ و  ، يعدؿ10/11/2004مؤرخ في  ،17-04قانوف رقـ  .77
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، المتعمؽ بإلتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف 02/07/1983مؤرخ 
 .13/11/2004بتاريخ  الصادر، 72ر عدد .اإلجتماعي، ج

 58-75رقـ ؤلمر لالمتمـ و  المعدؿ ،20/06/2005مؤرخ في  ،10-05قانوف رقـ  .73
، 44.ر عدد جمدني، يتضمف القانوف ال 26/09/1975مؤرخ في 
 .26/06/2005 بتاريخ الصادر

يتضمف القانوف األساسي العاـ  ،15/07/2006مؤرخ في  ،03-06أمر رقـ  .70
 .16/07/2006بتاريخ  الصادر، 46لموظيفة العمومية، ج.ر عدد 

يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  ،15/07/2006، مؤرخ في 04-06أمر رقـ . 77
 .19/07/2006بتاريخ  الصادر، 47ر عدد .، ج2006

ر .المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج ،23/01/2008مؤرخ في  ،01-08قانوف رقـ  .77
 .27/01/2008بتاريخ  الصادر، 04عدد 

يتعمؽ بمجاؿ المنازعات في مجاؿ  ،23/02/2008مؤرخ في  ،08-08قانوف رقـ  .74
 .02/03/2008خ بتاري الصادر، 11الضماف االجتماعي، ج.ر عدد 

، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية 25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانوف رقـ  .71
 .23/04/2008بتاريخ  الصادر، 21ر .واإلدارية، ج

مؤرخ في  04-01يتمـ األمر رقـ  ،28/02/2008مؤرخ في  ،01-08أمر رقـ  .78
 يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية  20/08/2001
بتاريخ  الصادر ،11سييرىا وخوصصتيا، ج.ر عدد وت

02/03/2008. 

 11-83يتمـ القانوف رقـ و  يعدؿ 05/07/2011المؤرخ في  08-11قانوف رقـ  .49
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 صادر بتاريخال، 32المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج.ر عدد 
08/07/2011. 

 11-83رقـ  يتمـ القانوفو  يعدؿ 05/02/2015المؤرخ في  05-15قانوف رقـ  .51
 صادر بتاريخال، 07المتعّمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج.ر عدد 

12/02/2015. 

 12-83يتمـ القانوف رقـ و  ، يعدؿ31/12/2016، مؤرخ في 15-16قانوف رقـ  .52
 .31/12/2016بتاريخ  الصادر، 78المتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد 

 ( إلنصوص إلتنظيمية : 7

يتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ  ،11/12/1982مؤرخ في  ،302-82مرسـو رقـ  .37
بتاريخ  الصادر ،73 التشريعية الخاصة بعبلقات العمؿ، ج.ر عدد

14/09/1982. 

، يحدد كيفيات تطبيؽ العنواف الثاني 11/02/1984، مؤرخ في 27-84مرسـو رقـ  .33
المتعمؽ و  02/07/1983المؤرخ في  11-83مف القانوف رقـ 

  14/02/1984 بتاريخ الصادر، 7ر عدد .اإلجتماعية، جبالتامينات 

، يحدد كيفيات تطبيؽ العناويف 11/02/1984، مؤرخ في 28-84مرسـو رقـ  .30
المؤرخ في  13-83الثامف مف القانوف رقـ و  الرابعو  الثالث

األمراض المينية، ج ر و  المتعمؽ بحوادث العمؿو  02/07/1983
 .14/02/1984بتاريخ  الصادر، 7عدد 

يتضمف الوضع القانوني  ،04/01/1992مؤرخ في  ،07-92مرسـو تنفيذي رقـ  .37
لصناديؽ الضماف اإلجتماعي التنظيـ اإلداري والمالي لمضماف 
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 بتاريخ الصادر، 2اإلجتماعي المعدؿ والمتمـ، ج.ر عدد 
08/01/1992. 

األساسي  ، يتضمف القانوف06/07/1994، مؤرخ في 188-94مرسـو تنفيذي رقـ  .37
 الصادر، 44لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة، ج.ر عدد 

 .07/07/1994بتاريخ 

، المحّدد لمّدة التكفؿ وطرؽ 06/07/1994مؤرخ في  ،189-94مرسـو تنفيذي رقـ  .34
بتاريخ  الصادر، 44ر عدد .ج، حساب تعويض التأميف عف البطالة

07/07/1994.  

، يتضمف توسيع التقاعد 03/10/1998، مؤرخ في 317-98مرسـو تنفيذي رقـ  .31
، 74اإلدارات العمومية، ج ر عدد و  المسبؽ لموظفي المؤسسات

 .05/10/1998بتاريخ  الصادر

، المتّمـ لممرسـو التنفيذي رقـ 10/02/1999، مؤرخ في 37-99مرسـو تنفيذي رقـ  .38
المتضمف القانوف األساسي  06/07/1994المؤرخ في  94-188
 الصادر، 07ر عدد .ندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة، جلمص

 .13/02/1999بتاريخ 

يتضمف بالتشكؿ المجمس  ،24/09/2001مؤرخ في  ،281-01مرسـو تنفيذي رقـ  .30
بتاريخ  الصادر، 55سيره، ج.ر عدد و  الوطني لئلستثمار تنظيمو

26/09/2001. 

المتمـ لممرسـو التنفيذي رقـ  ،03/01/2004مؤرخ في  ،01-04مرسـو تنفيذي رقـ  .73
يتضمف القانوف األساسي  06/07/1994مؤرخ في  94-188

بتاريخ  الصادر، 3لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة، ج.ر عدد 
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11/01/2004. 

، المعدؿ والمتمـ لممرسـو 24/04/2005، مؤرخ في 129-05مرسـو تنفيذي رقـ  .77
المتضمف القانوف  06/07/1994المؤرخ في  188-94التنفيذي رقـ 

، 29ر عدد .ج ،األساسي لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة
 .24/04/2005 الصادر بتاريخ

، يحدد كيفيات إعادة إدماج 27/03/2006، مؤرخ في 124-06مرسـو رئاسي رقـ  .73
أو تعويض األشخاص الذيف كانوا موضوع إجراءات إدارية لمتسريح 

، 19ج ر عدد اؿ المتصمة بالمأساة الوطنية، فعمف العمؿ بسبب األ
 29/03/2006بتاريخ  الصادر

الذي يعدؿ المرسـو  ،25/09/2006مؤرخ في  ،339-06مرسـو تنفيذي رقـ  .70
الذي يحدد توزيع نسبة اإلشتراؾ في الضماف  187-94التنفيذي رقـ 
 . 27/09/2006بتاريخ  الصادر، 60ج.ر عدد  ،اإلجتماعي

، المعدؿ والمتمـ لممرسـو 29/04/2010، مؤرخ في 129-10نفيذي رقـ مرسـو ت .77
المتضمف القانوف  06/07/1994المؤرخ في  188-94التنفيذي رقـ 

، 30ر عدد .ج ،األساسي لمصندوؽ الوطني لمتأميف عف البطالة
 .05/05/2010 الصادر بتاريخ

 رسـو التنفيذي رقـ يعدؿ الم 03/09/2015مؤرخ في  ،236-15مرسـو تنفيذي رقـ  .77
يحدد توزيع نسبة اإلشتراؾ في  06/07/1994المؤرخ في  94-187

 .16/09/2015بتاريخ  الصادر، 49ج.ر عدد  ،الضماف اإلجتماعي

يعدؿ المرسـو التنفيذي رقـ  03/09/2015مؤرخ في  ،236-15مرسـو تنفيذي رقـ  .74
اؾ في يحدد توزيع نسبة اإلشتر  06/07/1994المؤرخ في  94-187
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 .16/09/2015بتاريخ  الصادر، 49ج.ر عدد  ،الضماف اإلجتماعي

، يتعمؽ بتدابير الوقاية مف 21/03/2020، مؤرخ في 69-20فيذي رقـ نمرسـو ت .17
، 15مكافحتو، ج ر عدد و  (19-إنتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

 .21/03/2020بتاريخ  الصادر

، يحدد كيفيات مواصمة 30/04/2020ي ، مؤرخ ف107-20مرسـو تنفيذي رقـ  .18
بتاريخ  الصادر، 27النشاط بعد السف القانونية لمتقاعد، ج ر عدد 

06/05/2020. 

 : قرإرإت إلمحكمة إلعميا  دساسا

 مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي ،43308رقػػػػػػػػػـ  ممػػػػػػػػػؼ ،الغرفػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة ،المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػرار .37
، دار القصػبة 3 لممحكمة العميا، العدد القضائيةالمجمة  ،21/12/1985

  .1989الجزائر 

مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  ،47870ممػػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا .33
، دار القصػبة 2، المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد 27/06/1988

 .1992الجزائر 

 مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي ،54168رقػػػػػػػػػـ  ممػػػػػػػػػؼ ،الغرفػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا .30
، دار القصػبة 2 العدد لممحكمة العميا،مجمة القضائية ال ،15/11/1989

 .1990الجزائر 

مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  ،62132ممػػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا .37
 ،، الجزائػػػر1المجمػػػة القضػػػائية لممحكمػػػة العميػػػا، العػػػدد  ،08/10/1990

1992. 
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مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  ،65773ممػػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا .37
 ،، الجزائػػػر2، العػػػدد لممحكمػػػة العميػػػا، المجمػػػة القضػػػائية 24/12/1990

1992. 

مػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  ،75980الغرفػػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػػة، ممػػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػػـ  ،قػػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػػة العميػػػػػػػػػا .34
 ، قرار غير منشور.17/02/1992

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،164645ممػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا .31
 قرار غير منشور.  ،15/12/1992

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،104342ممػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا .38
 ، قرار غير منشور. 08/12/1993

، المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 135452قػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا، الغرفػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػة، ممػػػػػػػؼ رقػػػػػػػـ  .09
، المعيػػػد الػػػوطني 22لمعمػػػؿ، العػػػدد  ة الجزائريػػػةمػػػ، المج04/06/1994

 .1998جزائر، لمعمؿ، ال

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،153115رقػػػػػػػػـ  ممػػػػػػػػؼ ،الغرفػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا .73
 ،، الجزائػػػر2، المجمػػػة القضػػػائية لممحكمػػػة العميػػػا، العػػػدد 09/12/1997

1997. 

، المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 153681قػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػة العميػػػػػػػا، الغرفػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػة، ممػػػػػػػؼ رقػػػػػػػـ  .11
 .، قرار غير منشور09/12/1997

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،115729ممػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة ،ار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػاقػػػػػػػػر  .73
 ،، الجزائػػػر2العػػػدد ، لممحكمػػػة العميػػػا، المجمػػػة القضػػػائية 20/12/1997

1997. 
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، المؤرخ في 155985قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  .70
 ئؽقسـ الوثا، األوؿالعدد ، مجمة المحكمة العميا، 10/02/1998

 .2000، الجزائر، بالمحكمة العميا

مؤرخ في  ،158118الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  ،قرار المحكمة العميا .77
 غير منشور.قرار ، 14/04/1998

المؤرخ في  ،161334قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  .77
 غير منشور.قرار ، 19/06/1998

 ،14/07/1998مؤرخ  ،158210 إلجتماعية، ممؼ رقـالغرفة ا ،رار المحكمة العمياق .74
 غير منشور.قرار 

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،171147ممػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا .71
 ، قرار غير منشور. 10/11/1998

، المؤرخ في 167320قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  .78
 قسـ الوثائؽ، األوؿلمحكمة العميا، العدد ، مجمة ا18/12/1998
 .2000الجزائر، ، لمحكمة العميابا

 مؤرخ في  ،175759ممؼ رقـ  ،الغرفة اإلجتماعية ،قرار المحكمة العميا .70
 ، قرار غير منشور. 09/03/1999

مػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  ،187218ممػػػػػػػػؼ رقػػػػػػػػـ  ،الغرفػػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػػة ،قػػػػػػػػرار المحكمػػػػػػػػة العميػػػػػػػػا .33
بالمحكمػة  قسػـ الوثػائؽ، 2عػدد الالمحكمة العميػا،  مجمة، 15/02/2000
 .2001 ،الجزائر، العميا

، مؤرخ في 188909الغرفة اإلجتماعية، ممؼ رقـ  ،قرار المحكمة العميا .37
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 : ممخص

 يتـ تنفيذىا مف طرؼ إلعامؿ  تعتبر عالقة إلعمؿ مف إلعقود إلممتدة في إلزماف،
 نا وفؽ إلحاالت إلمقررة قانو  يائنتياإوصاحب إلعمؿ، لذإ تميزت بالديمومة إلى غاية 

 إالجرإئية لكؿ حالة.و  احترإـ إلشروط إلموضوعيةوب

إلنسبي إمتدإد إثارىا  بخصوصيات تتمثؿ فيوتتميز حاالت إنتياء عالقة إلعمؿ 
، وكذإ ىيئات إلحماية إإلجتماعية طرفي ىذه إلعالقةيتحمميا ما بعد عالقة إلعمؿ وإلمطمؽ ل

إلتزإمات تقع عميو بالمقابؿ  قدية،نو  حقوؽ عينيةو  مثؿ في إستفادة إلعامؿ مف إمتيازإتتت
إاللتزإـ بعدـ إفشاء إلسر و  في إاللتزإـ بشرط عدـ إلمنافسةتتمثؿ إتجاه صاحب إلعمؿ 

 إلميني.

 
Résumé : 

La relation de travail est considéré comme l’un des 
contrats prolongé dans le temps. Exécuté par les deux 
parties ce qui explique son caractère permanant jusqu’a ce 
qu’il soit mit fin a cette relation selon les différents cas de 
la rupture cité par la loi en respectant toutes conditions de 
fonds et de formes. 

Ainsi la rupture de la relation de travail se caractérise 

par l’extension relatives ou absolu de ses effets au delà de 

la cessation de la relation de travail, qui se traduisent par 

des privilèges et le droit a des prestations en nature et en 

espèce au profit du travailleur, pris en charge par 

l’employeur ainsi que par les agences de la protection 

sociale, en contre partie on lui implique des obligations 

telles que la non concurrence, ainsi l’obligation du secret 

professionnel. 
 




