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إهــداء
إلى أحن وأرقى وأغلى شخص على قلبي، یا من كانت الدفع والسند الدائم في حیاتي لِك یا إلى أحن وأرقى وأغلى شخص على قلبي، یا من كانت الدفع والسند الدائم في حیاتي لِك یا 

أمي الغالیة،أمي الغالیة،......حبیبة قلبي حبیبة قلبي 

من من إلى من كان العون والسند في كل خطوة خطوتها في حیاتي، إلى من سهر اللیالي إلى من كان العون والسند في كل خطوة خطوتها في حیاتي، إلى من سهر اللیالي 

أبي العزیز،أبي العزیز،......أجل ضمان كل سبل الراحة واالستقرار لنا إلیك یا كل سعادتي أجل ضمان كل سبل الراحة واالستقرار لنا إلیك یا كل سعادتي 

::وٕالى كل ما شاركني األفراح واألحزان ووقفوا إلى جانبي طوال حیاتي أنتم إخوتي وأخواتيوٕالى كل ما شاركني األفراح واألحزان ووقفوا إلى جانبي طوال حیاتي أنتم إخوتي وأخواتي

عبد عبد ((وأبنائهن وأبنائهن ))بلقاسم، أحسن، عماربلقاسم، أحسن، عمار((حبیبات قلبي وكل أزواجهن حبیبات قلبي وكل أزواجهن ))تسعدیت، رزیقة، فازیةتسعدیت، رزیقة، فازیة((

،،))وردیةوردیة((وابنتهم وابنتهم ))كریمةكریمة((وزوجته وزوجته ))سفیان، عبد النورسفیان، عبد النور((واي واي وأخوأخ))الرؤوف، موحالرؤوف، موح

وٕالى جدي الحبیب أطال اهللا في عمره وجدتي الحبیبة رحمها اهللا وخالتي زوینة،وٕالى جدي الحبیب أطال اهللا في عمره وجدتي الحبیبة رحمها اهللا وخالتي زوینة،

إلى ملجأ أسراري والعزیزة على قلبي خالتي ویزة وزوجها وأبنائها،إلى ملجأ أسراري والعزیزة على قلبي خالتي ویزة وزوجها وأبنائها،

وٕالى كل وٕالى كل ))یاةیاةشهرزاد، فاطمة، تسعدیت، فتیحة، جقجیقة، حشهرزاد، فاطمة، تسعدیت، فتیحة، جقجیقة، ح((إلى صدیقاتي ورفیقاتي دربي إلى صدیقاتي ورفیقاتي دربي 

رفیقاتي وصدیقاتي األخریات كل واحدة باسمها وٕالى من شاركتني في هذا العمل زمیلتي سامیة،رفیقاتي وصدیقاتي األخریات كل واحدة باسمها وٕالى من شاركتني في هذا العمل زمیلتي سامیة،

لیندة،لیندة،

إلى من ساعدتني وسانتدتني في هذا العمل، الغالیة على قلبي الدكتورة فاطمة دوان،إلى من ساعدتني وسانتدتني في هذا العمل، الغالیة على قلبي الدكتورة فاطمة دوان،

..وٕالى كل من ساهم من قریب أو من بعید في العمل المتواضعوٕالى كل من ساهم من قریب أو من بعید في العمل المتواضع

كاتیــــــــــــــــــــةكاتیــــــــــــــــــــة



إهــداء
والقلب یمتلئ بحبك وحنانك، والقلب یمتلئ بحبك وحنانك، ......والكلمات تهتف بامتنانكوالكلمات تهتف بامتنانك......السطور مدینة بعرفانك السطور مدینة بعرفانك 

أهدي لك هذه الثمرة التي رعیتها، وسقیتها بدعواتك فكبرت مع الزمن، ورأت النور بعد أهدي لك هذه الثمرة التي رعیتها، وسقیتها بدعواتك فكبرت مع الزمن، ورأت النور بعد 

جدتي أونیسة جدتي أونیسة ......علها توفي بعض من فضلك، وترد بعض من حقك علها توفي بعض من فضلك، وترد بعض من حقك صبر طویل وشوق كبیر، صبر طویل وشوق كبیر، 

رحمها اهللا التي فارقتنا منذ فترة قصیرة ولم یشأ القدر أن تحضر إلى غایة إتمام هذا العمل،رحمها اهللا التي فارقتنا منذ فترة قصیرة ولم یشأ القدر أن تحضر إلى غایة إتمام هذا العمل،

إلى جدي الغالي یحي رحمه اهللا،إلى جدي الغالي یحي رحمه اهللا،

في دعواتها لي بالتوفیق قریبة وردیة أسكنها اهللا فسیح جناتها،في دعواتها لي بالتوفیق قریبة وردیة أسكنها اهللا فسیح جناتها،إلى روحي التي لم تبخل إلى روحي التي لم تبخل 

إلى التي جعلت الحیاة حلوة في عیوني إلى عزیزتي ورفیقة قلبي ودربي إلى التي هي إلى التي جعلت الحیاة حلوة في عیوني إلى عزیزتي ورفیقة قلبي ودربي إلى التي هي 

أمي زاهیة،أمي زاهیة،......طریقي وسبیلي إلى الجنة غالیتي الوحیدة طریقي وسبیلي إلى الجنة غالیتي الوحیدة 

أمامي وأصل أمامي وأصل الذي أوقد مشعل المستقبل الذي أوقد مشعل المستقبل ي أنار دربي وعلمني فنون الحیاة، و ي أنار دربي وعلمني فنون الحیاة، و إلى الذإلى الذ

أبي محند سعید،أبي محند سعید،......وجودي في هذه الحیاة وجودي في هذه الحیاة 

::ي األفراج واألحزان ووقفوا إلى جانب طوال حیاتي أنتم إخوة وأخواتيي األفراج واألحزان ووقفوا إلى جانب طوال حیاتي أنتم إخوة وأخواتيإلى من شاركونإلى من شاركون

حسیبة وزوجها حسین، تسعدیت وزوجها یوسف، نعیمة وزوجها حلیم، مقدودة وزوجها حسیبة وزوجها حسین، تسعدیت وزوجها یوسف، نعیمة وزوجها حلیم، مقدودة وزوجها 

محند آكلي، نور الدین، محند آكلي، نور الدین، ::اسماعیل، واخواي الغالیان یحي وطاهر دون أن أنسى أوالد أخواتياسماعیل، واخواي الغالیان یحي وطاهر دون أن أنسى أوالد أخواتي

..شانیز، سیلیة، دامیة ودانیةشانیز، سیلیة، دامیة ودانیة

فضیلة، ثیزیري، جویدة، سارة، نادیة، دیهیة، لیندة، أوریدة، فضیلة، ثیزیري، جویدة، سارة، نادیة، دیهیة، لیندة، أوریدة، ::الغالیینالغالیینیقاتيیقاتيصدصدوٕالى وٕالى 

سیلیة، كامیلیة، الجوهر، كهینة، فتیحة،سیلیة، كامیلیة، الجوهر، كهینة، فتیحة،

وٕالى من شاركتني في هذا العمل كاتیة،وٕالى من شاركتني في هذا العمل كاتیة،

..وكل زمالء في الدفعة وكل من ساهم في إنجاز هذا العملوكل زمالء في الدفعة وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل

سامیـــــــــــــــــةسامیـــــــــــــــــة



شكر وعرفان

::قال اهللا عز وجلقال اهللا عز وجل

﴿َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَُّكْم﴾

سورة إبراهیمسورة إبراهیم––77یة یة اآلاآل

نحمد اهللا ونشكره على أن وهبنا نعمة العقل وهدانا سواء السبیل نحمد اهللا ونشكره على أن وهبنا نعمة العقل وهدانا سواء السبیل 

..ووفقنا في إنجاز هذا البحثووفقنا في إنجاز هذا البحث

".".فتحي وردیةفتحي وردیة""نتوجه بالشكر إلى األستاذة المشرفة نتوجه بالشكر إلى األستاذة المشرفة 

كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على اقتطاعهم لوقتهم الثمین من كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على اقتطاعهم لوقتهم الثمین من 

..أجل االطالع على هذه المذكرة وٕابداء مالحظاتهم فیهاأجل االطالع على هذه المذكرة وٕابداء مالحظاتهم فیها
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مقدمــــة

تعد مرحلة إنشاء عالقة العمل سواء بعقد محدد المدة أو بعقد غیر محدد المدة المرحلة 

لما تنشئه من حقوق والتزامات على عاتق طرفیهن فهي العناصر التي كانت الجوهریة لعقد العمل،

محل اهتمام قانون العمل في جمیع مصادره القانونیة أو االتفاقیة وكذا المصادر المهنیة، سعیا في 

كل هذا إلى تحقیق الحمایة للعامل ووفقا لمقتضیات الحفاظ على النظام العام االجتماعي، وضمانا 

ة المؤسسة، أي حرصا على المقتضیات االقتصادیة وتحقیقا لمعادلة التوازن بین المصالح الستمراری

.المتعارضة لهذه األطراف

غیر أن المتمعن لما ینجم ما بعد انتهاء هذا العقد ولذاتیة هذا األخیر، یكشف عن ضرورة 

یر المؤسسة االهتمام بما یخلفه، فحمایة العامل والمقتضیات االقتصادیة الضامنة لحسن س

ما بعد هذا العقد سواء من الجانب التعویضي بواستمرار قدرتها التنافسیة، تستوجب االهتمام 

.وتحدیدا الحمایة التي تفرضها انتهاء هذه العالقة، وااللتزامات المنظمة لما بعد هذا العقد

فة خاصة الحاكم لعالقة العمل وبصأحكامًا تنظم حقوق والتزامات طرفي العقد وضع المشرع 

األحكام التي تحدد كیفیة انقضاء هذه العالقة، كذلك أقر حقوقا لما بعد هذا االنقضاء كما أقر 

قتضي بعدم المنافسة أو بالحفاظ على السر المهني، وذلك تفادیا األخطار بند یإمكانیة إدراج 

.المستقبلیة التي تنشأ بعد انقضاء الرابطة العقدیة

قد المنقضي من آثار وللحفاظ على مصالح الطرفین تقوم بدایة ولضرورة تنفیذ ما خلفه الع

انقضاء العقد "ما بعد"ضرورة التساؤل عن المقصود بما بعد عقد العمل، فتعني العبارة األولى 

.وهي الفترة التي تبدأ بها انتهاء العالقة التعاقدیة

كشف عما یشتمل من أمور أما العبارة الثانیة المتمثلة في عقد العمل نفسه، والغرض منها ال

من شأنها أن تنتج آثارا قانونیة بعد انقضائه، كتلك البنود التي تتفق علیها األطراف على إعمالها 



مقدمــــة                          بعـــد عقــــد العمــــل                       مــــا 

2

بعد انتهاءه والمتمثلة خاصة في بند عم المنافسة والسر المهني، حینئذ یكون عقد العمل مصدر 

.أ في فترة ما بعد عقد العملوأداة للعالقات التي تنش

على هذا األساس، فانقضاء العقد الصحیح، یفتح المجال لما بعد هذا العقد، من زاویة امتداد 

.الحمایة لما بعد انقضائه من زاویة اآلثار البعدیة

فإذا كانت العالقة العملیة التي ربطت العامل والمستخدم سابقا هدفها تنفیذ عقد العمل كأي 

فما هي طبیعة الحمایة یة المرجوة من التعاقد، عالقة عقدیة تربط متعاقدین من أجل الغا

وااللتزامات الناشئة بعد انتهاء عقد العمل؟

تقتضي اإلجابة على هذه اإلشكالیة الوقوف عند طبیعة الحمایة القانونیة على مستوى إنهاء 

).الفصل الثاني(، ثم االلتزامات المنظمة لما بعد العقد )الفصل األول(عالقة العمل 



القانونیة المقررة بعد إنهاء عالقة العملالحمایة –الفصـل األول 

3

الفصل األول

إنهاء عالقة العملالمقررة بعدالحمایة القانونیة 

یعتبر العامل الطرف الضعیف في عالقة العمل، وغالبا ما یكون عرضة لفقدان عمله، بحیث 

استنادًا إلى خطأ مرتكب من طرف العامل، یتم إنهاء هذه العالقة من طرف صاحب العمل سواء 

أو دون توفر أي سبب من جانب هذا األخیر، لذا اهتم المشرع الجزائري بحمایته السیما في العقود 

.غیر المحددة المدة

التي أقرها المشرع الجزائري وألزم مجموعة القواعد واإلجراءات یبرز هذا االهتمام من خالل 

احب العمل، وقد استهدف من تطبیقها توفیر الحمایة القانونیة بتنفیذها من طرف العامل وص

للعامل بالدرجة األولى فضال عن المحافظة على مصلحة صاحب العمل في الجوانب التي تتعلق 

.بالنشاط الذي یمارسه دون أن یمس بحقه في إنهاء عالقة العمل وفق ما یتماشى مع مصلحته

في الحاالت التي یقوم بها صاحب ار نظام التعویضوقد ُكِرست هذه الحمایة من خالل إقر 

العمل بتسریح العامل، ومنح هذا األخیر حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم التزام صاحب 

كما أقر بالتعویض أیضا في الحاالت التي یستحیل معها تنفیذ .)المبحث األول(العمل ببنود العقد

العقد كالتقاعد والبطالة، والتعویض المقرر في إطار الضمان االجتماعي كضمانة لمواجهة 

عن االستمرار في العمل، مما سیؤثر سلبا وتجعله عاجزاً العامل  لهایتعرض  قد المخاطر التي

التأمینات االجتماعیة تلبیة حاجاته الیومیة واألسریة، لذا تعد على حیاته االجتماعیة من خالل عدم 

.)المبحث الثاني(الالزمة لتفعیل الحمایة القانونیة المقررة للعاملمن الضرورات 
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المبحث األول

بالتسریح إلنهاء عالقة العملالتعویض 

كرس قانون العمل العدید من السلطات الممنوحة لصاحب العمل ومن بینها إنهاء عالقة 

العمل، وباعتبار أن ذلك یمس بمصلحة العامل فقد أقر مجموعة من اإلجراءات القانونیة التي 

غیر أن هذه السلطة الممنوحة لصاحب العمل تشهد في العدید من .یجب مراعاتها عند اإلنهاء

وغالبا ما یتحقق التعسف من خالل تسریح العامل دون االستناد إلى .ًا في استعمالهااألحیان تعسف

ض كنوع من الجزاء المترتب على مخالفة سبب أو خطأ صادر عنه وهو ما یجعله مستحقا للتعوی

).المطلب األول(نهاء عالقة العمل لإلجراءات القانونیة المقررة إلصاحب العمل 

ون أن یصدر سبب أو خطأ من العامل ومع ذلك ال یعتبر تعسفا من وقد یتم التسریح أیضا د

طرف صاحب العمل، إذا كان ناتج عن أوضاع اقتصادیة تفرض مثل هذا التسریح الذي یلجأ إلیه 

صاحب العمل من أجل الحفاظ على المصلحة االقتصادیة لمؤسسته أو مصنعه، وبالتالي یتقرر 

المطلب (حب العمل وٕانما تحقیقا للعدالة االجتماعیة التعویض للعامل لیس كجزاء یتحمله صا

).الثاني

المطلب األول

  يالتعویض عن التسریح التعسف

یتحقق التسریح التعسفي عندما یلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عالقة العمل دون أن یستند 

وفي مثل هذه الحالة نجد أن المشرع في ذلك إلى خطأ صادر عن العامل أو سبب ینسب إلیه، 

الجزائري منح للعامل الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل النظر في قرار التسریح، ففي حالة 

هذا ثبوت مخالفة صاحب العمل لإلجراءات القانونیة المقررة إلنهاء عالقة العمل، یقوم بإلغاء 

ض للعامل نتیجة ذلك؛ في حین إذا ثبت وٕالزام صاحب العمل بتصحیح اإلجراءات ودفع تعوی القرار

للقاضي أن قرار التسریح كان تعسفیًا وذلك بإسناد خطأ غیر جسیم للعامل، یقرر إما إعادة إدماج 
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العامل في منصب عمله مع ضرورة موافقة صاحب العمل على ذلك، أو منحه حقوق أخرى 

له استنادًا إلى مجموعة من للعامل في حالة الرفض، والتي تتمثل أساسًا في التعویض المقرر

الفرع (محدد قیمته قانونا ، والذي یقدم للعامل في شكل تعویض مالي )الفرع األول(المبررات 

).الثاني

الفرع األول

مبررات التعویض عن التسریح التعسفي

یبرر التعویض عن التسریح التعسفي الذي یلحق العامل بالرغم من انضباطه، لعدم صدور 

، أو اتخذه صاحب العمل بشكل یخالف اإلجراءات القانونیة المقررة )أوال(عنه أي خطأ جسیم

).ثانیا(للتسریح 

غیاب الخطأ الجسیم –أوال 

التي تم تعدیلها 11–90من قانون 73المادة الخطأ الجسیم في نظم المشرع الجزائري

، بحیث تم النص على الحاالت التي تشكل الخطأ الجسیم بعدما كان )1(29–91بموجب القانون 

متمم للقانون رقم و معدل 1991دیسمبر 21مؤرخ في  29 – 91رقم قانون المن 11من 73المادة تنص -1

:على أنه، 1991دیسمبر 25صادر في  68عدد  ج رالمتعلق بعالقات العمل، 1990أفریل21المؤرخ في 90/11

.یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة"

على األخطاء الجسیمة، التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص  وعالة

:أخطاء جسیمة، یحتمل أن ینجر عنها التسریح بدون مهلة العطلة وبدون عالوات، األفعال اآلتیة

یة أو التي قد تلحق أضرارا إذا رفض العامل بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماته المهن

بالمؤسسة والصادرة من السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته،

 إذا افضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو وثائق داخلیة للهیئة

أجازها القانون، المستخدمة، إال إذا أذنت السلطة السلمیة بها أو 

،إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا لألحكام التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال

،إذا قام بأعمال عنف

 إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات والمنشآت واآلالت واألدوات والمواد األولیة واألشیاء األخرى

التي لها عالقة بالعمل، 
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وقد أثیر خالف .للمؤسسة أو الهیئة المستخدمة في تحدید هذا الخطأاالعتماد على النظام الداخلي 

كبیر سواء على مستوى الفقه أو القضاء، حول اعتبار هذه الحاالت واردة على سبیل الحصر أم 

.1على سبیل المثال

أحكام النظام الداخلي المحددة لألخطاء في حالة مخالفة كذلك یكون التسریح تعسفیا 

07/10/2010الجسیمة المؤدیة للتسریح وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

"والذي جاء المبدأ فیه یتعین الرجوع إلى النظام الداخلي لمعرفة ما إذا كان یعد إهمال منصب :

، كذلك أكدت "ل بسبب الغیاب المتكرر، خطأ جسیما مبررا للتسریح بدون تعویض أو إشعالالعم

"...حیثیاته على أنه المتعلق بعالقات العمل ال ینص على أن إهمال 11–90طالما أن قانون :

المنصب بسبب الغیاب یعتبر خطأ جسیما یبرر تسریح العامل بدون تعویض أو إشعار، بالتالي 

.2..."الدرجة األولى الوقوف على النظام الداخلي للمؤسسة المطعون ضدها على قاضي

وعلیه حتى تنتفي صفة التعسف في القرار الصادر عن صاحب العمل، یجب إثبات وقوع 

العامل في خطأ، وعلى أن یتصف هذا الخطأ بالجسامة، فاألخطاء البسیطة والعرضیة ال تشكل 

ثل هذا الخطأ في حق العامل كان قرار التسریح تعسفیا حتى لو مبررا للتسریح، ومتى عدم ثبوت م

.تم اتخاذه وفقا لإلجراءات التأدیبیة المقررة قانونا

إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل".
تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن الفقه انقسم إلى اتجاهین، اتجاه یرى بأن هذه الحاالت قد وردت على سبیل المثال -1

بعد التعدیل مما یعني وجود حاالت أخرى 73الوارد في نص المادة "على الخصوص"مستندة في رأیها هذا إلى مصطلح 

غیر الحاالت الواردة في هذه المادة، في حین یرى االتجاه اآلخر بأنها واردة على سبیل الحصر مبررین ذلك بالهدف الذي 

خص بتحدید وصف الخطأ توخى المشرع تحقیقه من خالل تعدیل هذه المادة المتمثل في تقیید صالحیات المستخدم فیما ی

ألكثر.1991تعدیل هذه المادة سنة الجسیم بعد أن كان یتمتع بكافة الصالحیات لتحدیده بموجب النظام الداخلي قبل 

نور الهدى، اإلنهاء غیر المشروع لعالقة العمل ورقابة القضاء، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة حارش:تفصیل أنظر

.20 - 16ص ، ص 2010–2007العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، 
مجلة المحكمة العلیا، العدد ، 07/10/2010، بتاریخ 620354قرار المحكمة العلیا، الغرفة االجتماعیة، ملف رقم -2

.190–189، ص ص 2011، قسم الوثائق، السنة 1
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قرار التسریح المخالف لإلجراءات–ثانیا 

المتضمن عالقات 11–90المعدل للقانون29–91من قانون73/4تنص المادة 

أو /المعتبر تعسفیا أو المنفذ خرقا لإلجراءات القانونیة وفي حالة التسریح ":أنهعلى  العمل،

أو یطلب تعویضا عن /االتفاقیة اإللزامیة، یمكن العامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح و

.)1("الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي

ال یتم وفق اإلجراءات القانونیة المقررة له یتبین من خالل نص هذه المادة أن التسریح الذي

وقد تستمد هذه اإلجراءات مصدرها من القانون أو من النظام الداخلي للمؤسسة یكون تعسفیا، 

والهیئة المستخدمة، إضافة إلى عدم تطبیق الضمانات المقررة للعامل في حالة اتخاذ هذه 

ق السماع أي الدفاع عن نفسه ازاء االجراءات اإلجراءات السیما ما یتعلق بإخطاره كتابیا ومنحه ح

التأدیبیة المتخذة في حقه وذلك بمثوله أمام لجنة التأدیب، مع احترام المواعید المقررة لكل إجراء 

.)2(على حدى

ومتى ثبت لدى المحكمة أن قرار التسریح اتخذ بشكل تعسفي من طرف صاحب العمل، فإنه 

لم تتعلق باإلجراءات التأدیبیة كونها من النظام العام یتعین الحكم بتصحیح اإلجراءات ما 

یضاف إلى ذلك تقدیم .)3(االجتماعي التي ال یمكن تداركها الرتباطها الوثیق بالخطأ الجسیم

یقل على األجر الذي كان الذي ال یجب أن على حساب نفقة المستخدم تعویض مالي للعامل 

90/11من قانون  80و 53نص المادتین یتماشى ، وهو ماسیتقاضاه العامل لو استمر في عمله

.)4(مقابل عمل مادي عن تجعل من األجر عبارة التي 

.، سالف الذكر29 – 91رقم قانون المن 73/4أنظر المادة -1
  .23 – 22ص ص  مرجع سابق،حارش نور الهدى، -2
التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر "بشیر،  هادفي - 3

"الظروف االقتصادیة للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع الجزائري"الملتقى الوطني الثاني حول ، "الضرر

–126، ص ص 2010مارس  11و 10اسیة، ، یومي جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السی

127.
.، سالف الذكر11–90من القانون رقم  80و 53أنظر المادتین -4
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نجد في المقابل أن تحدید التعویض المالي باالستناد إلى األجر المعتاد للعامل یتعارض مع 

، التي تعرف األجر باعتباره یستند إلى التصنیف المهني )1(من قانون عالقات العمل81مضمون م

للعامل من جهة، ویشمل التعویضات المدفوعة على أساس مجموعة من العوامل والظروف المتعلقة 

أساسا باألقدمیة والساعات اإلضافیة والعالوات ذات الصلة بالعمل اللیلي والمنطقة التي یمارس 

منطقي أن تدخل هذه التعویضات والعالوات ضمن التعویض فیها النشاط المهني، إذ لیس من ال

، السیما )2(المالي المقرر بسبب قرار التسریح التعسفي، النتفاء العمل الفعلي أثناء فترة التسریح

وأن الفترة المعنیة بالتعویض هي الفترة الممتدة من تاریخ اتخاذ قرار التسریح إلى غایة تاریخ 

ك عن انتفاع العامل بالغرامة التهدیدیة في حال رفض المستخدم صدور الحكم القضائي، ناهی

من 39إدماجه تنفیذا للحكم القضائي الممهور بالصیغة التنفیذیة، وذلك تطبیقا لما ورد في نص م

.)3(المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل04–90قانون 

الفرع الثاني

التعسفيالتعویض المالي الناتج عن التسریح 

یختلف تقدیر التعویض المالي عن التسریح التعسفي باختالف اإلجراء المتخلف في اتخاذ 

قرار التسریح، بین اإلجراء الموضوعي المتمثل في عدم ثبوت خطأ جسیم صادر عن العامل 

:یفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، ما یلي":، على أنه11–90قانون المن 81تنص المادة -1

المستخدمة،األجر األساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیئة -

التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل أو مقابل الساعات اإلضافیة بحكم ظروف عمل خاص، السیما العمل -

التناوبي والعمل المضر واإللزامي، بما فیه العمل اللیلي، وعالوة المنطقة،

".العالوات المرتبطة بإنتاجیة العمل ونتائجه-
المجلة ، "90/11من قانون 73/4القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة الحلول "دیب عبد السالم،-2

:على الموقع االلكتروني،2001، الجزائر، 2001/02الغرفة االجتماعیة للمحكمة العلیا، العدد القضائیة،

49f5.html-blog.com/2016/03/56fcf3ea-erwww.middi.ov.
، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 1990فیفري 06، المؤرخ في 04–90قانون رقم من 39أنظر المادة -3

المؤرخ في 28–91، معدل والمتمم بالقانون رقم 1990فیفري 7، صادر بتاریخ 6عددالجریدة الرسمیة ال

.1991دیسمبر 25، صادر بتاریخ 68ریدة الرسمیة العدد الج، 21/12/1991
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قرار وتخلف اإلجراءات القانونیة والتأدیبیة المقررة التخاذ قرار التسریح، وبالتالي یترتب عن هذا ال

وتعویضات قائمة على الضرر المحتمل ،)أوال(تعویضا مالیا یتأسس على األجر الشهري للعامل 

).ثانیا(الناتج عن قرار التسریح التعسفي

ي في التسریح التعسفي التعویض المالتقدیر : أوال

الصادر تقدیر التعویض المالي المقرر لفائدة العامل في حالة التسریح التعسفي یفترض في 

أو في حال تخلف عن صاحب العمل استنادًا إلى الخطأ الجسیم، والذي لم یثبت في حق العامل

بحیث ،، على أساس التعویض الكامل المطابق للضررإحدى اإلجراءات المتعلقة باتخاذ هذا القرار

غیر أنه ، )1(إعادة العامل إلى وضعیته قبل صدور قرار التسریح وذلك على نفقة صاحب العملیتم 

فإن هذا التعویض یقدر باألجر الشهري للعامل على أن ال یقل 4مكرر 73بالرجوع إلى نص م

أشهر من العمل بما في ذلك التعویضات المحتملة واألضرار التي لحقت العامل خالل فترة  6عن 

.)2(التسریح

جب أن یكون یتم تقدیم التعویض المالي للعامل على هذا النحو بالنظر إلى الضرر الذي ی

حاال وواقعا، والذي ینحصر في الفترة التي تسبق صدور الحكم القضائي، وهو ما قضت به 

والقرار  10/02/1998المؤرخ في 157790المحكمة العلیا في قراراتها السیما القرارین 

.)3(10/03/1998المؤرخ في 159386

یتحقق مثل هذا التعویض إال إذا تم رفض إدماج العامل من جدید في المؤسسة أو الهیئة  ال

كما أن تقدیر هذا .المستخدمة، سواء صدر هذا الرفض من طرف العامل أو من طرف المستخدم

التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر "هادفي بشیر، -1

.127، مرجع سابق، ص "الضرر
.، سالف الذكر11–90من القانون رقم 4مكرر 73أنظر المادة -2
.34حارش نور الهدى، مرجع سابق، ص :نقال عن-3
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التعویض في حده األقصى یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع دون أن یكون خاضعا في 

.)1(مة العلیاذلك لرقابة المحك

التعویضات األخرى القائمة على الضرر المحتمل الناتج عن قرار التسریح :ثانیا

التعسفي

إلى جانب األخذ بعین االعتبار بالضرر الحالي والواقع الناتج عن قرار التسریح التعسفي، 

، والذي یتجسد 11–90من قانون 4مكرر 73المادة أقر المشرع الجزائري الضرر المحتمل في 

:)2(في عدة عناصر، نذكر من بینها ما یلي

إساءة صاحب العمل في استعمال سلطته في التسریح.

 تكییف قرار التسریح التعسفي باعتباره خطأ صادر عن صاحب العمل یستوجب

.التعویض

الضرر به من خالل صعوبة إیجاد عمل آخر ، والحاقلعاملتفویت فرصة العمل على ا

.على أن یتم إثبات ذلك من طرف العامل بكل طرق اإلثبات المقررة قانونا

المطلب الثاني

التعویض المترتب عن إنهاء عقد العمل ألسباب اقتصادیة

تتفق جمیع التشریعات العمالیة في تكریس النظام القانوني للتعویض المترتب عن إنهاء 

هذا النظام الذي یؤكد على ".تعویض التسریح"لعمل ألسباب اقتصادیة، والذي یطلق علیه بـ عقد ا

كون تعویض التسریح التزام یقع على عاتق المستخدم الذي یرد على أداء نقدي جزافي ینبني قیمته 

بن رجال آمال، حمایة العامل عند انتهاء عالقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة -1

.138، ص 2008الماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.73، ص2005التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، الجزائر،بن صاري یاسین، التسریح-2



القانونیة المقررة بعد إنهاء عالقة العملالحمایة –الفصـل األول 

11

المرسوم ، وهو ما یتأكد في التشریع الجزائري وتحدیدا )1(أساسا على مدة العمل الفعلیة للعامل

.)2(09-94التشریعي رقم 

،  )الفرع األول(غیر أن هذا التعویض كان محل اختالف من حیث تكییفه القانوني 

، لیتم في األخیر تحدید قیمته المستحقة )الفرع الثاني(ویتوقف على تحقق مجموعة من الشروط 

).الفرع الثالث(

الفرع األول

ألسباب اقتصادیةالطبیعة القانونیة لتعویض التسریح

سیتم التركیز على أمام سكوت المشرع الجزائري عن التكییف القانوني لتعویض التسریح، 

مختلف التكییفات القانونیة المكرسة في الفقه، الذي ینتج عنه تكییف تعویض التسریح مكافأة 

ر انتهاء العقد ، وتأمین ضد خط)ثانیا(، وتعویض عن الضرر تارة أخرى )أوال(تكمیلیة لألجر تارة 

).ثالثا(تارة ثالثة 

تكییف تعویض التسریح باعتباره مكافأة تكمیلیة لألجر:  أوال

العامل أثناء فترة العمل والتي یستحق بموجبها یستند بعض الفقه إلى النشاطات التي قام بها

أجر یحقق احتیاجاته االجتماعیة من جهة واحتیاجاته المستقبلیة من جهة أخرى، فاألجر ال یقتصر 

على العمل الیومي وٕانما على التفاني في العمل والخدمات الطویلة التي قدمها خالل فترة عمله 

غیر أن هذا الرأي تعرض للعدید من االنتقادات .لعملومنه یتوجب مكافأته عند نهایة عالقة ا

السیما الغموض الذي یحیط بفكرة مكافأة نهایة العمل وكیفیة تحدیدها القائمة على نسبة مئویة من 

بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح اإلقتصادي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه -1

  .258ص ، 2013، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص 
د ق نالحفاظ على الشغل وحمایة األجراء الذییتضمن1994ماي 26المؤرخ في 09–94مرسوم تشریعي رقم -2

.1994جوان 1، صادر بتاریخ 34عدد ج ر ، یفقدون عملهم بصفة ال إرادیة
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األجر الشهري للعامل في كل سنة من سنوات العمل، في حین أن المكافأة یتم احتسابها على 

عالقة العمل فهو لیس بأجر تكمیلي ومنه ال یمكن اعتماد األجر الذي یتقضاه العامل عند انتهاء

.)1(هذا التكییف لتحدید الطبیعة القانونیة لتعویض التسریح

تكییف تعویض التسریح باعتباره تعویض عن الضرر:ثانیا

یستند الفقه في تكییف تعویض التسریح على الضرر الذي یلحق العامل جراء فقدانه لمنصب 

عمله، وبتكریس الحمایة القانونیة للعامل من تعسف صاحب العمل في إنهاء عالقة العمل باإلرادة 

.المنفردة، كان البد من إقرار تعویض التسریح من أجل الحد من السلطة الممنوحة لصاحب العمل

الرغم من كون هذا الرأي یقوم على النظام الحمائي للعامل إال أنه تعرض للنقد على أساس أن وب

التعویض في هذه الحالة یكون نتیجة لإلنهاء غیر المشروع لعالقة العمل من طرف صاحب 

العمل، في حین أن هذا األخیر استند إلى اإلجراءات الشكلیة والموضوعیة للتسریح ألسباب 

.)2(ا یجعل اإلنهاء في هذه الحالة مشروعاً اقتصادیة مم

تكییف تعویض التسریح باعتباره تأمین ضد خطر انتهاء العقد:ثالثا

یعتبر الفقه أن تعویض التسریح هو حق تأمیني ضد خطر انتهاء عالقة العمل، وهو ضمانة 

تقد على أساس للعامل تجعله في منأى عن األعباء المترتبة عن انتهاء عالقة العمل، غیر أنه ان

أن نظام التأمین یقوم على دفع أقساط في حین أن هذا التعویض یكون مستحقا للعامل دون أن یرد 

.)3(على عاتقه واجب دفع المقابل

یبقى القول في األخیر أن المشرع استند إلى اعتبارات العدالة تجاه العامل في تقریر تعویض 

جدید بعد إنهاء عالقة العمل التي فرضت علیه دون التسریح، وذلك بالنظر إلى وضعه المادي ال

ارتكابه لخطأ من جانبه، ودون أن یكون تعسفا من جانب صاحب العمل، وبحسب الدكتور هدفي 

بشیر فإن تعویض التسریح هو عبارة عن أجر تقرر للعامل نتیجة تسریحه ألسباب اقتصادیة 

المستخدمة ودوره في جبر التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة "هادفي بشیر، -1

.123،  ص مرجع سابق، "الضرر
.123مرجع نفسه، ص ال -  2
فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل ألسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، -3

.181، ص 2013وزو، التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي 
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االستفادة من نظام التأمین على البطالة، مستدال في ذلك توقف تعویض التسریح على قبول العامل 

الذي یتم على أساسه فقدان الحق في هذا التعویض بمجرد عثور العامل على عمل آخر مباشرة 

.)1(بعد التسریح

الفرع الثاني

شروط استحقاق تعویض التسریح

یتوقف أداء المستخدم بتعویض التسریح للعامل المسرح، على تحقق مجموعة من الشروط، 

مرتبط بالمستخدم بموجب عقد عمل غیر ال، )أوال(تتعلق أساسا بتوفر صفة األجیر لدى العامل 

، )ثالثا(بناء على أسباب اقتصادیة ، وأن یتم إنهاء عقد العمل بإرادة المستخدم و )ثانیا(محدد المدة 

).رابعا(ما یجب أن یكون العامل مستفید من نظام التأمین عن البطالة ك

توافر صفة األجیر: أوال

ضرورة اكتساب العامل یشرترط المشرع الجزائري الستحقاق تعویض التسریح المقرر قانونا

المستفید من تعویض التسریح صفة األجیر لدى صاحب العمل الملتزم بدفع التعویض، ویعرف 

یدوي على أنه الشخص الذي یؤدي عمل)2(11–90من القانون رقم 2بموجب المادة األجیر 

، وتظهر أهمیة هذا )3(مقابل راتب لحساب المستخدم سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا أو فكري

، إضافة إلى إثبات عالقة المستفید من التعویض أمام القضاءالشرط في إثبات المصلحة لدى 

التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر "هادفي بشیر، -1

.123مرجع سابق، ص ، "الضرر
یعتبر عماال أجراء، في مفهوم هذا القانون، كل األشخاص"على أنه 11 – 90 رقم قانونالتنص المادة الثانیة من -2

الذین یؤدون عمال یدویا أو فكریا مقابل مرتب، في إطار التنظیم، ولحساب شخص آخر، طبیعي أو معنوي عمومي أو 

."خاص
.سالف الذكر، 11–90أنظر المادة الثانیة من القانون رقم -3
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التي تتحقق من خالل اختیار المستخدم لألجیر بشكل مسبق على إبرام عقد الخضوع والتبعیة

.)1(العمل

أن یكون عقد العمل غیر محدد المدة:ثانیا

من بین الشروط الالزمة الستحقاق التعویض الناتج عن التسریح ألسباب اقتصادیة، وجوب 

عالقة عامل وصاحب العمل غیر محدد المدة، وذلك لتحقیق كون عقد العمل الذي یربط بین ال

وهو ما یمیز العقد غیر محدد العنصر األساسي في تكوین عقد العمل، التي تعد التبعیة واألجر 

، وقد اشترط المشرع الجزائري الستحقاق هذا التعویض تطبیقا للمادة )2(العقود األخرىالمدة عن 

صفة العقد غیر المحدد المدة على غرار المشرع 09–94من المرسوم التشریعي رقم 22

L1234الفرنسي الذي أكدت المادة  - من تقنین العمل الفرنسي على ضرورة أن تكون للعامل 9

.)3(أقدمیة في المؤسسة المستخدمة على األقل سنة واحدة متصلة غیر منقطعة

أن یكون اإلنهاء من جانب المستخدم وألسباب اقتصادیة:ثالثا

یتعین أن یتم إنهاء عالقة العمل باإلرادة المنفردة للمستخدم ولضمان عدم تعسفه وٕاقرار 

تعویض التسریح، كان البد أن ینبني قرار اإلنهاء على وجود أسباب اقتصادیة یستحیل معها 

.االستمرار في عالقة العمل

على خالف المشرع الفرنسي الذي د أهمل المشرع الجزائري تعریف السبب االقتصاديقو   

"عرفه على أنه یشكل إنهاء بسبب اقتصادي اإلنهاء الذي یجریه صاحب العمل لسبب أو أكثر، :

فرضته بصفة ...غیر لصیق بشخص العامل، ینتج عنه إلغاء أو تغییر الوظیفة أو عن تعدیل 

ریف نتیجة انقسام الفقه إلى وقد جاء هذا التع.)4(..."خاصة صعوبات اقتصادیة أو تحوالت تقنیة

من نطاقه بحیث حصرها في الضغوط التي تخرج عن إرادة االتجاه األول یضیق اتجاهین، بحیث 

المستخدم كتلك التي تفرضها حالة السوق، كصعوبة الحصول على القروض وعدم التمكن من 

الظروف االقتصادیة :، الملتقى الوطني الثاني حول"مالحظات حول عقود العمل في القانون الجزائري"إرزیل الكاهنة، -1

للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي 

.61، ص 2010مارس  11و 10 یوميجیجل،
.183فتحي وردیة، مرجع سابق، ص -2
.222رجع سابق، ص بقة عبد الحفیظ، م:نقال عن-3
.222، ص مرجع سابقبقة عبد الحفیظ، :نقال عن-4
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السبب االقتصادي الحصول على التموین بالمواد األولیة، أما االتجاه الثاني فیوسع من مفهوم

بحیث یشمل أیضا الظروف التي تستند إلى إرادة صاحب العمل كاتجاهها إلى إعادة تنظیم وهیكلة 

.)1(المؤسسة لتحسین المردودیة

ضرورة استفادة العامل المسرح من نظام التأمین عن البطالة :رابعا

على  09 – 94من المرسوم التشریعي رقم 22المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة  أكد  

ضد البطالة وذلك الستحقاق تعویض التسریح، مع أن ضرورة استفادة العامل المسرح من التأمین 

.هذا الشرط مجحف في حق العامل المحروم من االستفادة من هذا النظام

وكان األجیر، وأثبت ارتباطه بعقد غیر محدد المدة وعلیه متى توفرت لدى العامل صفة

وتم إنهاء عالقة العمل من طرف صاحب العمل بإرادته مستفیدا من نظام التأمین عن البطالة، 

المنفردة مستندا في ذلك إلى األسباب االقتصادیة التي تحول دون استمرار عالقة العمل، استحق 

.بحسب ما تقرره القواعد الخاصة بهذا النوع من التعویضالعامل تعویض التسریح الذي یتم تقدیره 

الفرع الثالث

تقدیر قیمة تعویض التسریح

، لسبب شخصيتعویض التسریح عنتعویض التسریح ألسباب اقتصادیة یختلف بدایة

من خالل اعتماد فكرة التعویض العادل بدًال من هذه أقر المشرع الجزائري فكرة التمییز حیث

لضرورة تحقیق التوازن بین المصلحة االقتصادیة للمؤسسة، ومصلحة كامل، نظراً التعویض ال

.)2(العامل في آن واحد

من األجر 1/5وقد تم تحدید قیمة تعویض التسریح في القانون الفرنسي بما ال یقل عن 

سنوات یتم األخذ بـ10سنوات خدمة، أما في حالة تجاوز العمل 10الشهري لكل سنة في حدود 

شهر األخیرة 12سنوات خدمة، ویتخذ بعین االعتبار 10من األجر الشهر لكل سنة تتجاوز 2/5

حاج سودي محمد، النظام القانوني لتقلیص العمال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، -1

   .48 – 42ص ص   ،2008كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر "هادفي بشیر، -2

.122مرجع سابق، ص ، "الضرر
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قبل إنهاء عالقة العمل في تحدید معدل األجر الشهري الخام، وذلك ما لم یتم االتفاق على غیر 

.)1(ذلك بموجب اتفاقیة جماعیة على أن یكون ما تم االتفاق إلیه هو األصلح للعامل

حسابه أشهر، یتم )3(ثالثة حین حدد هذا التعویض في قانون العمل الجزائري بأجر في  

األخیرة قبل إنهاء عالقة العمل، وذلك في شكل 12الخام لألشهر  ياألجر الشهر على أساس 

.السالف الذكر09-94التشریعيمن المرسوم22تعویض نقدي، إعماال لنص المادة 

حسب على أساسه تعویض نهایة العمل في األجر القاعدي ویتجلى األجر الخام الذي ی

وجمیع التعویضات والمنح أیا كان نوعها والتي یثبت لها صفة األجر باستثناء الساعات اإلضافیة 

.)2(باستثناء ما إذا كان لها صفة الدوام واالستمرار حیث یعتمد علیها العامل في معیشته

یبقى القول أن التعویض المالي ال یعد الضمانة القانونیة الوحیدة المقررة للعامل في إطار 

تكریس الحمایة القانونیة الفعالة، وٕانما هناك مجموعة أخرى من الضمانات القانونیة التي أوصت 

الل مدة بها منظمة العمل الدولیة تجاه العامل المسرح، السیما ما یتعلق بإخطاره بقرار التسریح خ

معقولة، وٕاحالته إلى نظام التأمین على البطالة، واالستفادة من جمیع الخدمات العامة في مجال 

.)3(العمل، ومنحهم األولویة في إعادة التوظیف في حال توفر مناصب جدیدة

نشیر هنا إلى األهمیة التي تكتسیها االتفاقیة الجماعیة في تحدید التعویض عن التسریح االقتصادي، في عدم قدرة -1

بقة عبد :أنظر.اقیة كما هو الحال بالنسبة للتعویض المحدد في عقد العمل الفرديالقاضي تخفیض المبلغ المحدد في االتف

  . 261و 259الحفیظ، مرجع سابق، ص ص 
التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر "دفي بشیر، اه - 2

.124مرجع سابق، ص ، "الضرر
مدى تماشي التشریع الجزائري مع المعاییر القانونیة الدولیة المعتمدة في مجال "لیتیم نادیة، :ل أنظرألكثر تفصی-3

=الظروف االقتصادیة للمؤسسة وأثرها على"الملتقى الوطني الثاني حول ، مداخلة قدمت في "التسریح االقتصادي للعمال

10بن یحي جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، یومي جامعة محمد الصدیق "عالقات العمل في التشریع الجزائري=

.207-206، ص ص 2010مارس  11و
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المبحث الثاني

تنفیذ عقد العمل ذات الصلة باستحالة التعویضات 

المقررة للعاملوالحمایة االجتماعیة

تتجسد الحمایة القانونیة المقررة للعامل في مرحلة ما بعد عقد العمل، أیضا من خالل إقرار 

هذه التعویضات تكون قائمة إما بالنظر إلى .تعویضات أخرى غیر تلك المقررة في إطار التسریح

في إطار الحمایة ، كما كرست النصوص القانونیة تعویضات )المطلب األول(استحالة نفاذ العقد 

االجتماعیة للعامل مما یؤدي إلى توسیع دائرة المستفیدین منها لتشمل ذوي العامل وهو ما یطلق 

).المطلب الثاني(علیه بالضمان االجتماعي 

المطلب األول

في حالة استحالة تنفیذ العقدالمقررة التعویضات

العدید من المستجدات التي تطرأ علیها مما یؤدي إلى تواجه العامل في حیاته الیومیة 

المستجدات تخرج عن نطاق إرادة العامل، تقررت له وباعتبار أن هذه .استحالة تنفیذ عقد العمل

حمایة قانونیة من خالل االستفادة من نظام التعویض سواء نتیجة بلوغه لسن معینة فیستفید العامل 

، لیتخذ شكل معاش العجز عند المرض )الفرع األول(من التعویض في شكل معاش التقاعد

، إضافة إلى استفادته من معاش البطالة كتعویض یقدم له )الفرع الثاني(والحوادث التي یتعرض 

).الفرع الثالث(لتلبیة حاجیاته الیومیة واألسریة 
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الفرع األول

دـــــــــاش التقاعـــــــــــــمع

امل سن معینة یستحیل معها مباشرة النشاط المهني، األمر الذي ینتج التقاعد عن بلوغ الع

یستتبع بالضرورة إنهاء عالقة العمل، لیتحصل في المقابل على أجر یكون أقل من األجر الذي 

كان یتقاضاه من قبل، ویتحدد هذا األجر بحسب االشتراكات المقتطعة في شكل اقساط محددة 

، والتقاعد المسبق )أوال(ونمیز في هذا الصدد بین التقاعد العادي .)1(بنسبة معینة من األجر

).ثانیا(

معاش التقاعد العادي : أوال

بلوغ العامل للسن القانونیة، غیر أن ذلك لیس كافي ضرورة التقاعد العادي بمعاش یتمیز 

جل الحصول ، وٕانما البد من شروط معینة على العامل استیفاءها، من أهذا المعاشلالستفادة من 

.على األداءات المقررة لصالحه

:ستفادة من معاش التقاعد العاديشروط اال) أ

:یجب على العامل أن تتوفر فیه الشروط التالیة، ستفادة من معاش التقاعدلال

:شرط السن–1

، نجد أن السن القانونیة )2(المتعلق بالتقاعد12–83من قانون 6بالرجوع إلى نص المادة 

بناء على طلبها فیطلق علیه سنة بالنسبة للمرأة55سنة بالنسبة للرجل و60للتقاعد قد حددت بـ 

لنیل شهادة الماجستیر في علوم مذكرةأمزیان نعیمة، اآلثار السوسیو اقتصادیة التقاعد على فئة العمر الثالث، -1

  . 93ص  ،2005جزائر ، اإلجتماع الدیموغرافي، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة ال
الصادر بتاریخ 28یتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 02/07/1983مؤرخ في 12–83من قانون رقم 6أنظر المادة -2

05/07/1983.
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في  ،إرادة صاحب العملإلى التقاعد بناء على یمكن إحالة العامل ونشیر أنه ال.بالتقاعد الكلي

.)1(مى بالتقاعد النسبيحین یمكن ذلك بناء على طلب العامل بتوفر شروط معینة فیس

:في الحاالت التالیةسن التقاعدفي المقابل یمكن بالنسبة لمعاش التقاعد العادي تقلیص

 من 7العمال الذین یعملون في ظروف تتسم بظروف بالغة الخطورة، طبقا ألحكام المادة

.)2(18–96من األمر رقم 4المعدلة بموجب المادة 12–83القانون رقم 

 العامل المصاب بالعجز الكلي أو النهائي عن العمل، وذلك إذا كان ال یستوفي شروط

".التأمینات االجتماعیة"االستفادة من معاش العجز بعنوان 

 سنوات، وذلك ما 9العامالت الالئي أنجبن طفال أو عدة أطفال في مدة ال تقل عن

سنة واحدة عن ، ویكون التخفیض على أساس 12–83من القانون رقم 8أكدته المادة 

.)3(كل ولد في حدود ثالث سنوات

 بتخفیض في 12–83من القانون رقم 21یستفید المجاهدون طبقا ألحكام المادة

%10سنوات، وتخفیض السن بسنة واحدة عن كل قسط بنسبة )05(السنوات الخمس 

.)4(%5أشهر عن كل قسط بنسبة )06(من العجز بـستة 

ما یسمى بالتقاعد دون شرط )5(13-97كذلك استحدث المشرع الجزائري بموجب األمر رقم 

على إمكانیة 12–83من القانون رقم 1/مكرر6السن، والتقاعد النسبي، حیث تنص المادة 

منح معاش التقاعد دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل األجیر قد أنتم التمتع الفوري من 

وتكون اإلحالة على التقاعد .سنة على األقل32مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 

زرنوح حیاة، عوامل التقاعد المسبق لدى المعلمات، مذكرة  لنیل شهادة الماستر في علم اإلجتماع، كلیة العلوم اإلنسانیة -1

.19، ص 2014–2013واإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
42یتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 12–83قانون رقم الیعدل ویتمم 1996جویلیة 06مؤرخ في 18–96أمر رقم -2

.07/07/1996صادر بتاریخ 
.متممالمعدل وال،1983لسنة 28یتعلق بالتقاعد یتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 12–83قانون رقم المن 9راجع المادة -3
.، السالف الذكر11–83من القانون رقم 21أنظر المادة -4
02/07/1983المؤرخ في 12–83، یعدل ویتمم القانون رقم 31/05/1997مؤرخ في 13–97أمر رقم -5

.04/06/1997بتاریخ صادر 38المتعلق بالتقاعد، ج ر عدد 
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في هذه الحالة بناء على طلب العامل دون سواه، وبعد قرار اإلحالة على التقاعد في مثل هذه 

.)1(بصفة منفردة من المستخدم باطال وعدیم األثرالحالة والمتخذ 

كذلك تكون المعاشات المصفاة في هذا ال الحالة غیر قابلة للمراجعة طبفا ألحكام الفقرة 

.12–83مكرر من القانون رقم 6الثالثة من المادة 

بالنسبة للنساء45سنة للرجال و)50(وفي حالة التقاعد النسبي، تخفض السن إلى خمسین 

)20(العامالت على أن یكون قد أدى مدة عمل فعلي نتج عنها دفع على اشتراكات تعادل عشرین 

، ومتى اتخذ بصفة منفردة للمستخدم كان )2(سنة على األقل، ویكون ذلك بطلب من العامل المعني

.قرار اإلحالة على التقاعد باطال وعدیم األثر

  :اكاتشرط المدة القانونیة للعمل ودفع اإلشتر –2

إلى جانب شرط السن، شرط آخر یتعلق بالمدة 12–83من قانون 6أضافت المادة 

، ویتم احتساب ضمن هذه المدة الفترات التي سنة15القانونیة للعمل التي یجب أن ال تقل عن 

یتقاضى عنها العامل تعویضات في إطار التأمین عم مرض أو حادث، كما تعد فترة  عمل فعلیة 

كما ، )3(الفترات التي یؤدي فیها العامل الخدمة الوطنیة، والعطل القانونیة المدفوعة األجرأیضا 

–83من قانون 20سنوات بالنسبة للمجاهدین تطبیقا ألحكام المادة 5تخفض هذه السن بـ 

12)4(.

یتعین على العامل خالل فترة عمله أن یكون قد دفع اشتراكات الضمان االجتماعي المترتبة 

05حدود على عاتقه، وفي حال عدم استیفاء هذه االشتراكات، یستفید العامل من تأمین في 

.، سالف الذكر12–83من القانون رقم 4/مكرر6راجع المادة -1
.، سالف الذكر12–83من القانون رقم 2/مكرر6أنظر المادة -2
.سالف الذكر، 12 - 83رقمقانون المن 11المادة أنظر-3
.، سالف الذكر12 – 83 رقم قانونالمن 20أنظر المادة -4
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دفع االشتراكات بدال من بصاحب العمل على أن یقوم من أجل تغطیتها، سنوات كحد أقصى

.)1(وذلك على وجه اإللزامالصندوق الوطني للتقاعد باعتباره اشتراك تعویضي العامل وذلك إلى

:األداءات التي یستفید منها العامل في إطار معاش التقاعد العادي) ب

الذي حددته المادة یستفید العامل بمجموعة من األداءات، المتمثلة في كل من معاش التقاعد

من األجر الشهري بالنسبة لكل سنة معتمدة، على أن یتم %2.5بنسبة 12–83من قانون 12

یوما من العمل الفعلي مع  45أو  180االعتماد على السنوات التي یكون العامل قد قضى بها 

من نفس القانون الحد  17و 16زیادة هذا المعاش بحسب وضعیة كل عامل، وقد حددت المواد 

یمة معدل الساعات في األجر الوطني األدنى مرة ق2300األدنى واألقصى للمعاش بین قیمة 

من أجر المنصب السنوي اإلجمالي المتقطع منه %80المضمون بالنسبة للحد األدنى، ونسبة 

.)2(قسط االشتراك للضمان االجتماعي والضریبة

83من قانون 47منحة التقاعد التي تعتبرها المادة إضافة إلى معاش التقاعد یتمتع العامل ب

، مبلغ مالي مخصص للعمال الذین لم یستوفوا شرط مدة العمل من جهة والذین تقل 12–

سنة على األقل، على أن یثبتوا مدة عمل فعلیة ال تقل عن خمس سنوات أو 65أعمارهم عن 

.)3(عشرین ثالثیا، وینتقل هذا األداء إلى ذوي الحقوق الذین یتمتعون بحق المطالبة بها

إلى جانب هذا المعاش المباشر الذي یستفید منه العامل المتقاعد، یستفید كذلك من أداءات 

أخرى وهي التأمین عن المرض والوفاة التي تعتبر من منافع الضمان االجتماعي كما سنبینها 

.الحقا

معاش التقاعد المسبق:ثانیا

.العادي والكاملیخضع معاش التقاعد المسبق لشروط وأحكام مختلفة عن التقاعد

.91مال، مرجع سابق، ص آرجال بن-1
.یتعلق بالتقاعد، سالف الذكر12–83قانون رقم المن  17و  16، 12أنظر المواد -2
.یتعلق بالتقاعد، سالف الذكر12–83قانون رقم المن 47أنظر المادة -3
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:شروط استحقاق معاش التقاعد المسبق) أ

نمیز في هذا الصدد بین الشروط المترتبة على عاتق العامل، والشروط المترتبة على عاتق 

.صاحب العمل

:الشروط التي یجب أن تتوفر في العامل–1

العامة ط الشرو ، نجد 94/10من المرسوم التشریعي رقم  11و  05 المادتینبالرجوع إلى 

:)1(الالزمة الستحقاق معاش التقاعد المسبق، وهي

 بالنسبة للمرأة45سنة على األقل بالنسبة للرجل و50بلوغ.

سنة على األقل مع ضرورة 20یكون مجموع سنوات العمل أو المماثلة لها تساوي  أن

سنوات على األقل بما فیها السنوات الثالث 10دفع االشتراكات للضمان االجتماعي مدة 

.األخیرة قبل نهایة عالقة العمل

ئمة ورود اسمه في قائمة العمال المعنیین بموضوع التقلیص أو التوقف عن العمل في قا

.األجراء لدى صاحب العمل

عدم استفادته من دخل مصدره نشاط مهني آخر.

 بما فیهافي التقاعد لالعتمادسنة على األقل من العمل أو ما یماثله القابل 20قضاء

الفترة التي تكفل بها نظام التأمین على البطالة

:الشروط التي یجب أن تتوفر في المستخدم–2

الشروط وصف اإلجراءات التي یتعین على المستخدم اتخاذها من أجل استحقاق تتخذ هذه 

:)2(معاش التقاعد المسبق من طرف العامل، وهي

 للعمال المعنیین حسب مكان العمل وتوقیعها من طرف مفتشیة اسمیةتحدید قائمة

.العمل

.سالف الذكر، 94/10من المرسوم التشریعي رقم 05راجع المادة -1
.سالف الذكر، 94/10من المرسوم التشریعي رقم 23راجع المادة -2
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 إحالة بطلب ، یتضمن كافة المعلومات الخاصة به ویقوم كل عاملبتكوین ملف خاص

األجیر على التقاعد المسبق لدى الهیئة المكلفة بالتقاعد، والتي یمكن أن تطلبها الهیئة 

من في الموضوع في أجل شهر إبتداءً تبتالمكلفة بالتأمین عن البطالة التي یجب أن

.تاریخ إیداع الطلب

 یق الحقوق التي تحسب على أساس عدد سنوات التسبلتحویلدفع المساهمة الجزافیة

.قانوناالمنصوص علیها 

الخاص بالتقاعد المسبق إلى الهیئة المكلفة بالتقاعداالشتراكبدفع االلتزام.

:األداءات التي یستفید منها العامل في إطار نظام التقاعد المسبق) ب

المتمثلة في كل من معاش ، بمجموعة من األداتیستفید العامل المحال على التقاعد المسبق

من األجر 12.5یتم دفعه شهریا مع زیادة قیمته بالنسبة للزوج المكفول تقدر بـ التقاعد المسبق 

، ویتم حسابه بنفس الكیفیة التي یتم بها حساب معاش التقاعد العادي، الوطني األدنى المضمون

سنة تسبیق یستفید منها عن كل 1%ما یخضع مبلغ معاش التقاعد المسبق إلنقاص یساوي ك

شهر إبتداء من تاریخ سریان مفعول 12العامل، ویعاد تقدیر مبلغ معاش التقاعد المسبق بمرور 

، 16، و14وهو ما نصت علیه الموادالمعاش، بحیث تكون الزیادة مساویة لمبلغ اإلنقاص السنوی

.)1(10–94من المرسوم التشریعي رقم ، 18و

یستفید العامل أیضا من األداءات العینیة للتأمین عن یضاف إلى معاش التقاعد المسبق 

.ئلیةالمرض، والتأمین عن الوفاة، واألداءات العا

.سالف الذكر، 94/10من المرسوم التشریعي رقم 18، و16، و14مواد راجع ال-1



القانونیة المقررة بعد إنهاء عالقة العملالحمایة –الفصـل األول 

24

الفرع الثاني

  ــــــزاش العجــــــــــــــــمع

یقصد به  بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل أو هو حالة تصیب اإلنسان في 

وبعبارة .)1(الجسدیة، فتؤثر على قواه البدنیة أو الذهنیة ومقدرته على القیام بالعملسالمته 

أخرى هو فقدان المؤمن علیه لقدرته على العمل أو على الكسب بوجه عام أي لم یعد قادرا 

على الحصول من عمله أو من أي عمل آخر مالئم على األجر الذي كان یتقاضاه قبل 

كلیا كما یمكن أن یكون جزئیا المهم أن یكون مستدیما ألن العجز، وقد یكون العجز

.)2(اإلستدامة هي التي تمیز بین العجز والمرض

ویعد في حالة عجز المؤمن له الذي یعاني عجزا یخفض على األقل نصف قدرته على 

العمل أي یجعله غیر قادر أن یحصل في أیة مهنة كانت على أجر یفوق أجر منصف أحد 

نفس الفئة في المهنة التي كان یمارسها، سواء عند تاریخ العالج الذي تلقاه أو العمال من 

–83من القانون رقم 32عند تاریخ المعاینة الطبیة للحادث وذلك تطبیقا ألحكام المادة 

11)3(.

، األمر الذي ُیمِكن العامل من )أوال(والستحقاق معاش العجز البد من توفر شروط معینة 

).ثانیا(بأداءات أخرى االستفادة 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون زراره صالحي، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات اإلجتماعیة-1

.254، ص 2007–2006الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.241، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمین، الطبعة األولى، كلیة الحقوقیة، بیروت، لبنان، -2
، یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من 1984فیفري 11مؤرخ في 27–84م رقم مرسو من 40راجع المادة -3

صادر 7، المتعلق بالتأمینات االجتماعیة، معدل ومتمم، ج ر عدد 02/07/1983مؤرخ في 11–83القانون رقم 

.14/02/1984بتاریخ 
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:شروط استحقاق معاش العجز –أوال 

:تتوقف استفادة العامل المؤمن له ما معاش العجز على توافر جملة من الشروط وهي

مؤمنا على العجزجب أن یكونی.

أن یصاب العامل بعجز ذهب بنصف قدرته على العمل على األقل
)1(.

بلوغ األجیر سن التقاعد، غیر أنه ال یعتد بشرط السن في حق المؤمن الذي ال  عدم

یستوفي شروط مدة العمل لالستفادة من معاش التقاعد

 10یجب على األجیر اإلستفادة بشرط التربص بإتمام عدد إشتراكات التأمین لمدة

.سنة60سنوات على األقل وبلوغ 

نشاط مهني خاضع لصندوق الضمان یجب على األجیر توقفه عن ممارسة أي

.11–83، وهو شرط یستفاد من أحكام القانون رقم )2(اإلجتماعي

 كذلك تترتب التزامات على هیئة الضمان االجتماعي حیث بانقضاء المدة التي قدمت

خاللها األداءات النقدیة للتأمین عن المرض تتولى هیئة الضمان االجتماعي تلقائیا 

المرتبطة بالتأمین عن العجز دون انتظار طلب من المعني باألمرالنظر في الحقوق 
)3(.

أداءات التأمین على العجز:ثانیا

یستفید العامل الذي أصبح عاجزا عن العمل والذي فقد نصف قدرته على العمل أو الكسب

من األجر السنوي  80%و  60%من معاش العجز تقدر قیمته ما بین وأصبح تابعا لنظام التأمین 

:أصناف03المتوسط للمنصب، یمنح حسب نسبة العجز وهي 

28تعلق بالتأمینات االجتماعیة، ج ر عدد می02/07/1983المؤرخ في 11–83قانون رقم المن 32راجع المادة -1

.05/07/1983صادر بتاریخ 
كلیة الحقوق ، دراسات المعمقة في القانون الخاصهجیرة بنوزه، ما بعد عقد الشغل، مذكرة لإلحراز على شهادة ال-2

.123، ص 1999–1998، جامعة تونسوالعلوم السیاسیة،
.، سالف الذكر11–83من القانون رقم 35المادة راجع-3
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تمثل في كل عاجز تكون قدرته على العمل ناقصة بمقدار النصف ی:الصنف األول

یقدر مقدار المعاش بـ أي مازال قادرا على العمل،ولكن یستطیع أن یشغل منصب عمل

من 37ات طبقا ألحكام المادة الخاضع لالشتراكمن األجر السنوي المتوسط%60

:التي تنص على أنه11–83القانون رقم 

من األجر %60یساوي المبلغ السنوي للمعاش المدفوع للعجزة من الصنف األول "

:السنوي المتوسط للمنصب الذي یحسب بالرجوع إلى

إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضیه، -

سنوات حیث بلغ أجر المعني باألمر وٕاما إلى األجر السنوي المتوسط للثالث -

.أقصاه خالل حیاته المهنیة، إذا كان هذا األجر هو أحسن مواتاة له

وعندما ال تتم للمعني باألمر ثالث سنوات من التأمین، یحسب المعاش حسب األجر 

."السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها

تمثل في كل عاجز یستحیل علیه إطالقا القیام بأي عمل مأجور ی:الصنف الثاني

.83/11من القانون 37من األجر المحدد في المادة 80%فتقدر معاش العجز بنسبة 

مثل في كل عاجز یستحیل علیه القیام بأي نشاط مأجور ویحتاج یت:الصنف الثالث

والضروریة ویساوي المبلغ إلى مساعدة من شخص آخر للقیام باألعمال الیومیة العادیة 

، على أنه یضاعف 83/11من القانون 37د في المادة من األجر المحد80%السنوي 

دون أن تقل الزیادة عن قدر أدنى یحدد عن طریق التنظیم%40بنسبة 
وهو  )1(

.)2(دج 12.000

.، سالف الذكر11–83من القانون رقم 39راجع المادة -1
، یحدد المبلغ األدنى للزیادة على الغیر المنصوص علیها في 1984فیفري 11مؤرخ في 29–84مرسوم رقم -2

.14/02/1984اریخصادر بت7تشریع الضمان االجتماعي، معدل ومتمم، ج ر عدد 
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من المبلغ 75%هذه الحاالت أن ال یقل المبلغ السنوي المعاش العجز عن كل یشترط في 

، 11–83من القانون رقم 41، تطبیقا ألحكام المادة نوي لألجر الوطني األدنى المضمونالس

من القانون رقم 43تدفع معاشات العجز شهریا وعند حلول أجل االستحقاق كما جاء في المادة 

83–11.

ز ویلغي إذا یمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ویمكن مراجعته إثر حدوث تغییر في حالة العج

%50ثبت أن نسبة قدرة المستفید على العمل تفوق 
)1(.

المعني باألمر الشروط المطلوبة السالفة الذكر، إلغاء هذا المعاش إذا ما خالف  إال أن 

، كذلك ال یدفع هذا 11–83من القانون رقم 45طبقا للمادة كعودة األجیر لممارسة نشاط مهني

، أو في حالة عدم خضوعه 11–83المعاش خارج التراب الوطني كما جاء في أحكام المادة 

للرعایة الطبیة المطلوبة بإثبات حاالته الصحیة
، كذلك ال یدفع هذا المعاش خارج التراب )2(

.11–83من قانون 45الوطني كما جاء في أحكام المادة 

الفرع الثالث

اش البطالةـــــــــــــــــمع

قصد بالبطالة فقدان العامل لمنصب عمله الناتج عن التسریح ألسباب إقتصادیة  أو   نتیجة ی

لحل المؤسسة المستخدمة حیث یضمن الصندوق الوطني للبطالة في الجزائر دخال لهذه الفئة 

یمثل جزءا من نظام الضمان اإلجتماعي، الذي یهدف بإعتباره)3(سنوات03العمالیة طوال مدة 

إلى حمایة العاطل عن العمل من الفقر خالل فترة زمنیة معینة، وهذا عن طریق تعویضه جزئیا 

.، سالف الذكر11–83قانون رقم المن 40راجع المادة -1
.153بن رجال آمال، مرجع سابق، ص -2
الملتقى الوطني الثاني، الظروف مداخلة قدمت في أزمة عالقة العمل واألشكال المختلفة للتشغیل، "أحمیة سلیمان، -3

بالقطب الجامعي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع الجزائري، اإلقتصادیة

.16، ص 2010تاسوست، جامعة جیجل، 
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، لهذا سوف )1(عن مدخوله المفقود، مع إمكانیة مساعدته على إیجاد منصب آخر مناسب له

، ثم تحدید األداءات الخاصة بذویه )أوال(ش نتطرق في البدایة إلى شروط إستفادة من هذا المعا

).ثانیا(

التأمین على البطالةمعاششروط االستفادة من : أوال

لیستفید العامل المسرح من نظام تعویض البطالة یجب أن یتوفر فیه مجموعة من الشروط 

، ویمكن إجمالها منها ما یصنف ضمن الشروط العامة ومنها ما یصنف ضمن الشروط الخاصة

:فیما یلي

مل ألسباب أن یكون التعطل خارجا عن إرادة العامل بمعنى توقف العامل عن الع-

، ویكون ذلك في إطار التقلیص من عدد العمال أو في حالة خارجة عن إرادة العامل

-94إنهاء نشاط المستخدم كما جاء في المادة الثانیة من المرسوم التشریعي رقم 

11
)2(.

 .ةیرا مرتبطا مع المستخدم بعقد عمل غیر محدد المدأن یكون العامل أج-

.أن یكون العامل مثبتا في الهیئة المستخدمة قبل تسریحه لسبب اقتصادي-

في الضمان االجتماعي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، یجب أن یكون العامل منخرطا -

ته بانتظام مدة إضافة إلى إثبات االنخراط في نظام التأمین عن البطالة وتسدید اشتراكا

.أشهر على األقل قبل نهایة عالقة العمل)6(ستة 

أو تكوینا تحویلیا لشغل قترح علیه من طرف صاحب العملاأن ال یكون رفض عمال -

.)3(منصب عمل جدید

دفي بشیر، التعویض عن التسریح من العمل یسبب تغییر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودورها في حیز اه - 1

.135الثاني، مرجع سابق، ص الضرر الملتقى الوطني
یحدث التأمین عن البطالة لفائدة األجراء الذین قد یفقدون 1994ماي 26مؤرخ في 11–94مرسوم تشریعي رقم -2

.، المعدل والمتمم01/06/1994صادر بتاریخ 34عدد  ج رعملهم بصفة ال إرادیة ألسباب اقتصادیة، 
.، سالف الذكر11 – 94رقم  التشریعيالمرسوم من 7–6راجع المادتین -3
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.أن یرد إسمه في قائمة العمال المسرحین الذین في إطار تقلیص عدد العمال-

یكون العامل المعني مستفیدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني كما یستخلص من  أال-

.11–94من المرسوم التشریعي رقم 22المادة 

.یجب أن یقیم في الجزائر-

.الدفع بانتظام لإلشتراكات الخاصة بالضمان االجتماعي-

أساس من قبل المستخدم، وهي حصة مالیة یدفعها علىدفع مساهمة تحویل الحقوق-

شهرا التي تسبق تسریح العامل كما 12معدل األجر الشهري الذي یتقضاه األجیر طوال 

.11–94جاء في المادة الثامنة من المرسوم التشریعي رقم 

.)1(للتشغیللوكالة المحلیة كطالب عمل لدى االتسجیل-

التي یستفید منها العامل في إطار التأمین على البطالة داءاتاأل :ثانیا

:التعویض الشهري عن البطالة –أ 

یتم حساب التعویض الشهري على البطالة التي یستفید منها األجیر على أساس أجر 

مرجعي، الذي یساوي نصف المبلغ المحصل علیه بجمع متوسط األجر الشهري الذي تقاضاه 

الوطني األدنى المضمونیضاف له األجرالتي سبقت تسریحه شهرا )12(العامل طوال 
)2(

، الذي 

مرات، بحیث البد أن یدفع هذا التعویض 03وال یكون أكثر منه بـ 75%ال یمكن أن یقل عن 

.شهریا ویخضع هذا التعویض إلقتطاع الضمان اإلجتماعي

یقدم حساب مدة التكفل بالعامل في التأمین على البطالة، والتي قد حّددها المشرع، یقدر 

شهرین من كل سنة إشتراك وتعتبر كسنوات إشتراك األقدمیة عند آخر مستخدم، التي تتمثل في 

كلیة الحقوق مزاوي علي، النظام القانوني للتأمین عن البطالة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، -1

  .77إلى  74، ص 2007والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، سالف الذكر11–94رقم  المرسوم التشریعيمن 13راجع المادة -2



القانونیة المقررة بعد إنهاء عالقة العملالحمایة –الفصـل األول 

30

سنوات العمل التي عملها األجیر عند آخر صاحب العمل، وعند اإلقتضاء سنوات العمل عند 

.)1(رون في حالة تغیر المستخدم بسبب إعادة هیكلة أو توزیع العمالمستخدمین آخ

36ینتهي حق األجیر في اإلستفادة من هذا التعویض بإنتهاء المدة القصوى المحددة بـ 

شهرا، التي ال یمكن أن تتعدى هذه المدة، وفي حالة تعذر إعادة إدماج العامل في الحیاة العملیة 

لتقاعد المسبق، وهذا حسب الشروط التي یحددها المرسوم التشریعي رقم ثانیة، فیمكن إحالته ل

.)2(المتعلق بالتقاعد المسبق94/10

شهرا یتقادم الحق في التعویض التأمین عن البطالة، وهذا إبتداءا من الیوم الذي 12مرور ب

لتنازل والحجز استوفى فیه العامل كل الشروط الالزمة لإلستفادة من التعویض، بإعتباره قابال ل

، كذلك یدفع هذا التعویض شهریا عند أجل )3(بتطبیق القواعد المتعلقة باألجور في هذا المجال

.11–94من المرسوم التشریعي رقم 42استحقاقه كما جاء في المادة 

حاالت أین ال یمكن للعامل الجمع بین تعویض التأمین عن البطالة وبعض هناك

:التعویضات األخرى والتي حددها المشرع على سبیل الحصر وهي

.أي دخل ناجم عن نشاط مهني-

.معاشات العجز والتقاعد المسبق-

.تعویضات العطل المدفوعة األجر-

.)4(ومة المدفوعة نقداأداءات التأمین عن المرض والتأمین عن األم-

.من المرسوم التشریعي نفسه14أنظر المادة -1
.127مال، مرجع سابق، ص آبن رجال -2
ج ، یحدث التقاعد المسبق، 26/05/1994مؤرخ في 94/10تشریعي رقم المرسوم ال، من 44و  43 راجع المادتین-3

.01/06/1994صادري بتاریخ  34عدد ر 
.من المرسوم التشریعي سالف الذكر22أنظر المادة-4
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:األحكام الخاصة بالتعویض عن البطالة –ب 

من مجموعة من األداءات األجیر المقبول في نظام التأمین عن البطالة، كما یستفید العامل 

:األخرى المرتبطة بهذا التأمین وهي

والتأمین عن أداءات الضمان االجتماعي والمتمثلة في أداءات عینیة للتأمین عن المرض 

، إضافة تعتمد فترة التكفل بالنسبة لنظام التأمین عن البطالة كفترة نشاط األمومة والمنح العائلیة

.لدى نظام التقاعد

.)1(كذلك یستفید ذوي حقوقه، عند االقتضاء من رأسمال الوفاة

المطلب الثاني

الضمان االجتماعيالتعویضات المقررة في إطار

یهدف إلى تحقیق التكافل اإلجتماعي وحمایة آلیة اجتماعیةاإلجتماعي یعد الضمان 

الطبقات الفقیرة في المجتمع بتقدیم مساعدات التي یمكن أن تكون بالدعم المادي أو بالدعم 

المعنوي لهم فیما یخص بعض األخطار أكیدة الوقوع التي تحصل ألي عامل، ألن هذا الخطر 

.ن والتي ال طاقة لهم بتحملها منفردینجزءا ال یتجزء من حیاة اإلنسا

لضمان اإلجتماعي أهمیة كبیرة ألنه یعطي العدید من المخاطر، وكذلك العدید للهذا نجد أن 

من األشخاص الذین تمثلهم الحمایة، وهذا بتقدیم العنایة الطبیة الوقائیة والعالجیة للمضمون وألفراد 

وكذا التأمین عن الوفاة إلى غیرها من األداءات ، )األول(عن طریق التأمین عن المرضعائلتهم 

).الفرع الثاني(العائلیة 

.، سالف الذكر11–94من المرسوم التشریعي رقم 11راجع أحكام المادة -1
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الفرع األول

التأمین على المرض

یعرف المرض بصفة عامة بأنه خطر من األخطار التي تلحق باإلنسان إّما في جسده أو في 

نفسه أو في عقله وهذا یعود إما ألسباب خارجیة أو ألسباب داخلیة، كما یسبب بالتوقف عن 

نتیجة  هالعمل وبالتالي إنقطاع أجره مما یؤدي بالعامل إلى نقص مصدر رزقه وزیادة تكالیف

.)1(عالجیة ونتیجة الو  قات الطبیةمتطلبات النف

یهدف التأمین على المرض إلى تمكن المؤمن لهم وذوي حقوقهم من مواجهة المصاریف 

.، وهذا التأمین یسمى المؤمن لهم وأسرهم)2(العالجیة التي تفرضها حالتهم الصحیة

العینیة الناجمة عن التأمین عن المرض، لذا سیتم الوقوف عند شروط تتنوع األداءات

).ثانیا(، وكذا األداءات الناجمة عنه )أوال(االستفادة من تأمین المرض 

سیتم التفصیل عن هذا الموضوع بتقسیمه في البدایة إل إظهار الشروط لإلستفادة من 

).ثانیا(جة عنه ، وتحدید األداءات النات)أوال(التعویضات على المرض 

المرضعن تأمین الستفادة من االشروط : أوال

:تتمثل الشروط الالزمة لالستفادة من التأمین عن المرض فیما یلي

 إرسال الملف الطبي إلى هیئة الضمان االجتماعي خالل األشهر الثالثة التالیة للعمل

.11-83من القانون رقم 13الطبي كما جاء في المادة 

3(الضمان بإجراء المقابلة الطبیةقیام هیئة(.



.156–155زراره صالحي، مرجع سابق، ص -1
سماتي الطیب، التأمینات االجتماعیة في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر، -2

  .75ص ، 2014
.103سماتي الطیب، مرجع نفسه، ص -3
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األداءات العینیة للمستفید من التأمین على المرض:ثانیا

التكفل بمصاریف العنایة الطبیة والوقائیة والعالجیة لصالح المؤمن باألداءات العینیةیقصد 

له وذوي حقوق، وتتمثل هذه األداءات في تغطیة المصاریف الطبیة والجراحیة واإلستشفاء

الوظیفيالتدریبواألجهزة واألعضاء اإلصطناعیة وٕاعادة الصیدالنیةوالتشخیص والمصاریف 

األسنان والنظارات الطبیة والعالج بالمیاه واستخالف، وعالجلألعضاء وٕاعادة التأهیل المهني

، كما نجد أن هناك األمراض التي یصاب بها المرض تتكفل به هیئة )1(إلى غیرهاالمعدنیة

من نفقات 80%ن اإلجتماعي، تصل قیمة التعویضات العینیة التي یدفعها الصندوق إلى الضما

بالنسبة للمؤمن له الذي 20%بالنسبة للعمال المنتمین للتعاضدیات اإلجتماعیة،   100%العالج 

.)2(یستفید من نفقات المشار إلیها أعاله

في حالة االنتقطاع عن الخضوع ولقد نظم المشرع الجزائري مسألة الحفاظ على األداءات

مكرر من 56للضمان االجتماعي أي التوقف عن دفع اشتراكات الضمان االجتماعي في المادة 

"بنصها11–83القانون رقم  یحدد الحق في الحفاظ على األداءات العینیة في حالة االنقطاع :

:عن الخضوع للضمان االجتماعي ما یأتي

ساعة أثناء السنة التي )200(یوما أو مائتي 30لذي قد عمل أشهر للعامل ا)3(ثالثة -

.تسبق تاریخ إنهاء النشاط

یوما أو ثمانمائة )120(شهر للعامل الذي قد عمل مائة وعشرین )12(اثني عشر -

".ساعة أثناء السنة التي تسبق تاریخ إنهاء النشاط)800(

العمل أو قدم استقالة ولم یجد عمال إال فحمایة العامل الذي فقد أو حدث وأن توقف نشاط صاحب 

.)3(بعد مدة الحق في هذه األداءات العینیة وفقا ألحكام المادة أعاله

.، سالف الذكر11–83من القانون رقم 8راجع المادة -1
.183-181زراره صالحي، مرجع سابق، ص ص -2
.111للتفصیل أكثر راجع سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -3
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إلى جانب هذا یستفید المؤمن له من بطاقة العالج المجاني الخاصة باألمراض المزمنة 

السالف 27–84من المرسوم رقم 21، والمادة 11–83من القانون رقم 21تطبیق للمادة 

  .الذكر

المرض إما بسبب إخالل أحد اإللتزاماتعن تأمین لل األداءات العینیةویتم وقف سریان 

عدم ممارسة أي نشاط مهني، عدم مغادرة المنزل، عدم التنقل خالل فترة المرض، وهذا ما نصت (

30، أو إما بناء على نص قانوني حسب نص المادة 84/27من المرسوم رقم 26علیه المادة 

.)1(84/27من المرسوم التنفیذي رقم 

الفرع الثاني

التأمین عن الوفــــــــــاة

یهدف التأمین عن الوفاة إلى حمایة ذوي حقوق المؤمن له المتوفي وكذا األشخاص الذین 

90من القانون رقم 66، فالوفاة سبب من أسباب انتهاء عالقة العمل طبقا ألحكام المادة )2(یعولهم

ون ، وال یترتب على الوفاة أي التزام لذوي الحقوق على عاتق صاحب العمل إال ما أقره القان11–

.في مجال التأمینات االجتماعیة

–83من القانون رقم 67یستفید من منحة الوفاة ذوي حقوق الهالك المحددین في المادة 

.سالف الذكر11

، ثم األداءات محل )أوال(وللتوضیح أكثر سیتم تحدید شروط االستفادة من منحة الوفاء 

).ثانیا(االستفادة 

كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون حدد ی11/02/1984مؤرخ في  27/  84 رقم من مرسوم26راجع المادة -1

.14/02/1984صادر بتاریخ  7عدد  ج رالمتعلق بالتأمینات االجتماعیة، 02/07/1983المؤرخ في  11 – 83رقم 
.195سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -2
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منحة الوفاةشروط االستفادة من : أوال

  :وهي 11 – 83من القانون رقم 53حددت هذه الشروط ابتداًء من المادة 

ساعة لالستفادة من 100یوما أو 15أن یكون المؤمن له اجتماعیا المتوفى قد عمل -

.منحة الوفاة

ضرورة تقدیم ملف لطلب االستفادة من منحة الوفاة ویكون ذلك ضمن وثیقة تقدم من -

:االجتماعي مرفوق بما یليطرف صندوق الضمان

تصریح شرفي بعدم وجود أي ذوي حق آخر غیر المذكورین في الطلب.

شهادة الوفاة.

بطاقة عائلیة للحالة المدنیة.

 بطاقة الشفاء أو بطاقة التسجیل الخاصة بالمؤمن له اجتماعیا، كل أنه تخضع هذه

.المنحة للتقادم الرباعي ابتداء من تاریخ الوفاة

أداءات خاصة بحالة الوفاة:ثانیا

:یستفید ذوي الحقوق من األداءات والحقوق المكفولة من هیئة الضمان االجتماعي، وهي

:مبلغ رأسمال الوفاة.1

لوفاة  من القانون المتقاضي خالل السنة السابفة48یقدر هذا المبلغ طبقا ألحكام المادة 

المؤمن له اجتماعیا والمعتمد كأساس لحساب االشتراكات، على أنه ال یمكن في أي حال من 

.)1(مرة مبلغ األجر الوطني األدنى المضمون12األحوال أن یقل عن 

.یدفع هذا المبلغ مرة واحدة فور وفاة لمؤمن لهو 

المتوفي صاحب معاش عجز ما إذا كان من هذا القانون في حالة 51تطابق أحكام المادة 

.أو تقاعد أو تقاعد مسبق

.سالف الذكر، 11–83من القانون رقم 48راجع الفقرة الثانیة من المادة -1
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:األداءات العینیة والنقدیة.2

یستفید ذوي حقوق المؤمن له اجتماعیا المحددون قانونا من األداءات العینیة المقررة في 

سالف 11–83من القانون رقم 8باب التأمین على المرض في كل مجاالته المحددة في المادة 

  .الذكر

كذلك تستفید زوج المؤمن له المتوفى من األداءات العینیة المقررة بخصوص التأمین على 

.)1(المستشفى أو تعویضهاالوالدة المصاریف الطبیة والعالجیة واإلقامة في 

ما بعد عقد العمل یشملها منافع الضمان االجتماعي من منح بهذا یتضح أن مرحلة 

.للمنح العائلیةوأداءات عینیة ونقدیة، وتمتد حتى 

.204سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -1
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الفصل الثاني

االلتزامات المنظمة لما بعد العقد

بعد نهایة العالقة العقدیة بین العامل وصاحب العمل، تقع على عاتق الطرفین التزامات وجب 

.على كالهما تنفیذها

فبالنسبة للمستخدم أي صاحب العمل فعند انتهاء عالقة العمل یلتزم هذا األخیر بتسلیم بعض 

الوثائق والمستندات للعامل والمتمثلة في شهادة العمل، ووصل الحسابات، فهذا االلتزام یختلف عن 

ت التي تقع التزامات العامل الن تنفیذها یتم بصفة فوریة تبعا لتصفیة مخلفات العقد، عكس االلتزاما

على عاتق العامل كونها تنظم وتهیئ لعالقة مستقبلیة ومستمرة عبر الزمن بین الطرفین والمتمثلة في 

.إفشاء أسرار المهنةعدم المنافسة و عدم 

ثم ، )المبحث األول(األساس سیتم الوقوف عند إللتزامات الواقعة على عاتق العاملدا وعلى ه

).المبحث الثاني(العملااللتزامات الواقعة على صاحب 
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المبحث األول

االلتزامات الواقعة على العامل

تعتبر المنافسة وٕافشاء األسرار المهنیة من أهم األخطار التي یمكن أن تهدد مصالح المؤسسة 

عامل في العمل لیحد من حریة الفي مرحلة ما بعد العقد وتجنبا لها یلجأ المستخدم إلى إدراج بنود

نقضاء عالقة العمل، إال أن هذه االلتزامات لها طبیعتها الخاصة اوذلك حتى بعد  اعةوالتجارة والصن

.وذلك راجع إل تنظیمها وتهیئتها لعالقة مستقبلیة دائمة بین الطرفین

ثم االلتزام ،)المطلب األول(وستناول في هذا المبحث االلتزام بالمحافظة على السر المهني 

).الثانيالمطلب (بعدم المنافسة 

المطلب األول

  يااللتزام بالمحافظة على السر المهن

یعتبر السر المهني الركیزة األساسیة في المحافظة على استقرار المؤسسة أو الهیئة المستخدمة 

واحتكار بعض األنشطة المهنیة في بعض األحیان، ومن ثمة كان الحفاظ على السر المهني من 

لعامل باعتباره یكون على درایة كافیة بكل ما یحیط بالنشاط المهني االلتزامات المترتبة على عاتق ا

.وسائل وأسالیب اإلدارة واإلنتاج أو الصنعالسیما 

كمهنة المحامین تؤثر طبیعة المهنة أیضا في الحرص على وفاء العامل بهذا االلتزام، 

النص علیه في شكل بند من ، وهو التزام عقدي مصدره عقد العمل الذي یلجأ المستخدم إلى واألطباء

بنود هذا العقد حتى یستمر بعد انتهاء عالقة العمل، وبالتالي البد من التطرق إلى مضمون االلتزام 

األساس و ، )الفرع األول(بالمحافظة على السر المهني لما له من أهمیة أیضا في مجال المنافسة

).الفرع الثالث(زاء المترتب عن اإلخالل بهإضافة إلى الج، )الفرع الثاني(الذي یقوم علیه القانوني
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الفرع األول

مفهوم االلتزام بالسر المهني

المتعلق 11–90من قانون 7/8ورد التزام العامل بالمحافظة على السر المهني في نص م

، وهو التزام یمتد لیشمل كافة أسرار النشاط المهني لصاحب العمل، وباعتبار كونه )1(بعالقات العمل

وارد أثناء فترة العمل فإنه كان من الالزم النص علیه كشرط أو مبدأ الستمراره ما بعد عقد العمل، وهو 

)ثانیا(والذي یتحدد نطاقه بحسب النشاط المهني للعامل ،)أوال(ما یشكل المدلول القانوني لهذا االلتزام

مضمون االلتزام بالسر المهني :أوال

االلتزام بالحفاظ على انطالقا من كون كافة العقود قائمة على مبدأ حسن النیة في تنفیذها، فإن 

، بحیث یتعین الذي یجب أن یسود عالقات العمل المتقابلةلهذا المبدأنتیجة منطقیة یعد السر المهني 

تجاري أو صناعي على العامل المحافظة على كافة األسرار المتعلقة بالمهنیة سواء كانت ذات طابع 

أو تعلقت األسرار بمعلومات تقنیة أو تكنولوجیة أو حرفیة، بحیث أن اإلخالل بمثل هذا االلتزام 

سیؤدي ال محالة إلى االضرار بمصلحة صاحب العمل سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة، ویستمر 

ها تمتد إلى ما بعد انتهاء عالقة هذا االلتزام قائما إلى غایة فقدان هذه األسرار ألهمیتها مما یجعل

.)2(العمل

"السالف الذكر، على أنه11–90من قانون 7/8المادة جاء في نص -1 یخضع العمال في إطار عالقات العمل :

بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع وطرق أن ال یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة -8:للواجبات االساسیة التالیة

التنظیم بصفة عامة أن ال یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة المستخدمة إال إذا فرضها القانون أو طلبتها 

"سلطتهم السلمیة
،  ص 2007الكتاب، الجزائر، عبد الحلیم أكمون، العقود المهنیة واإلداریة في ظل تشریع العمل والقانون اإلداري، قصر -2

47.
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نطاق االلتزام بالمحافظة على السر المهني:ثانیا

یمتد نفاذ التزام العامل بالمحافظة على السر المهني من حیث النطاق إلى نطاقین، أحدهما 

.شخصي واآلخر زمني

:النطاق الشخصي اللتزام العامل بالمحافظة على السر المهني –أ 

ال یقتصر االلتزام بالمحافظة على األسرار المهنیة وعدم نقلها للغیر على العامل فحسب وٕانما 

یرد أیضا على جمیع األشخاص المرتبطین بالنشاط المهني لصاحب العمل، بل یمتد هذا االلتزام 

ن تربطهم بالنشاط المهني صلة عمل سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، لیشمل كافة األشخاص الذی

ونعني بذلك عماال كانوا أو مراقبین أو من تخول لهم النصوص القانونیة حق االطالع على الوثائق 

المتعلقة بالمؤسسة أو الهیئة المستخدمة وكذا طبیعة النشاط في إطار ممارسة الرقابة أو في إطار 

.)1(عینةإجراء تحقیقات م

المتعلق بمفتشیة العمل، أبرز مثال على هذا الوضع الذي یؤكد 03–90یعطي لنا قانون و 

مفتش  همن19المادة على النطاق الشخصي لاللتزام بالمحافظة على السر المهني، بحیث ألزمت

یتعین على مفتشي العمل، تحت طائلة العقوبات المنصوص ":والتي جاء فیهاالعمل بهذا االلتزام 

علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، أن یتقیدوا بالسر المهني، ولو بعد مغادرتهم مصلحتهم، فیما 

یخص كل طرق المنع أو جمیع المعلومات األخرى المتصلة بتسییر المؤسسات وٕادارتها، الخاضعة 

.)2("اطلعوا علیها أثناء ممارسة وظائفهملرقابتهم، والتي یكونون قد

.182، ص 2002أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري، عالقة العمل الفردیة، الجزائر، -1
 6عدد  الجریدة الرسمیةیتعلق بمفتشیة العمل، 1990فیفري 9مؤرخ في 03–90من قانون رقم 19المادة أنظر-2

.معدل ومتمم1990فیفري 7صادر بتاریخ 
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:النطاق الزمني اللتزام العامل بالمحافظة على السر المهني –ب 

، على الفترة الفعلیة للعمل أي ال یقتصر النطاق الزمني لاللتزام بالمحافظة على السر المهنى

في فترة قیام عالقة العمل فحسب، وٕانما تمتد إلى غایة فقدان تلك األسرار أهمیتها وٕاشاعتها لدى 

فإن االلتزام بعدم حددت نطاق الزمني لهذا االلتزام، فأثناء قیام عالقة العمل،7/8فالمادة الغیر، 

، ولیس بالضرورة أن یرد ن یدرج بموجب بند في العقدإفشاء أسرار المهنة لما بعد عقد العمل یجب أ

هذا االلتزام بشكل أبدي، بل ینقضي بانتفاء األهمیة عن المعلومات التي تشكل أسرارا یقع على عاتق 

بین الناس بحیث تصبح شائعة ومعروفة العامل المحافظة علیها، ویتحقق انتفاء األهمیة بانتشارها 

.)1(لدى الجمیع

  يالفرع الثان

السر المهنيطبیعة االلتزام بالمحافظة على

السر المهني إال أنه ثار اختالف حول طبیعة االلتزام یكتسیهابالرغم من األهمیة الكبیرة التي 

المتضمن المحافظة علیه، فهناك من یجعل منه التزام مطلق یتقید به العامل في كل الظروف وفوق 

بینما هناك من یعتبره التزام نسبي ترد علیه مجموعة من االستثناءات التي تستدعي ) أوال(كل اعتبار 

).ثانیا(اإلفشاء به 

باعتباره التزام مطلق :أوال

یرى اتجاه من الفقه أن التزام العامل بالسر المهني هو التزام مطلق ال یرد علیه أي استثناء، 

عنصر الثقة الذي یحیط بعالقة العمل السیما في بعض المهن الحساسة مستندین في ذلك إلى 

وقانون الضمان االجتماعي رقم 2002وفقا آلخر التعدیالت لسنة -سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل -1

.261–260، ص ص 2006،عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 2001سنة 19
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)1(وقد اتخذوا من العقدكالطب مثال، وهو ما یشكل ضمانة حقیقیة للسیر الحسن للنشاط المهني، 

توجه إرادة طرفي العقد نحو المحافظة على كل لهذا االلتزام وبالتالي األخذ في الحسبانأساس

.)2(المعلومات المتعلقة بهذا النشاط

لاللتزام بالمحافظة على السر الصدد بروز نظریتین كأساس قانوني تجدر اإلشارة في هذا 

یجمع بین األمین والمؤمن علیه، غیر أنهم فهناك جانب من الفقه یجعل من العقد كأساس له .المهني

اختلفوا من حیث تكییفه، إذ اعتبره البعض عقد ودیعة غیر أنه انتقد على أساس اختالف هذا األخیر 

الذي یشترط في عقد الودیعة أن یكون منقوال عن السر المهني في عدة جوانب السیما في محل العقد 

في . في حین قد یرد السر المهني على شيء معنوي أو معلومات تفتقر للتكییف الخاص بالمنقول

غیر أنه المقابل هناك من اعتبره عقد وكالة بحیث األمین یلتزم بالحفاظ على السر بموجب وكالة 

أو انتهاء األجل أو بموت الموكل في حین االلتزام بالسر انتقد باعتبار انقضاء الوكالة بتنفیذ التصرف 

المهني ال ینقضي إال بفقدانه لألهمیة التي تقتضي االحتفاظ به، ومنه انتقد العقد كأساس قانوني لهذا 

ومنه جاء تكییف هذا االلتزام، فتوجه جانب من الفقه في فرنسا لالستناد إلى النظام العام لتأسیسه، 

ره التزام مطلق ال یستند إلى إرادة الطرفین، وٕانما هو مقرر لتحقیق المصلحة العامة االلتزام باعتبا

للمجتمع ككل، إال أن هذه النظریة لم تسلم بدورها من النقد على أساس غموض مفهوم النظام 

.)3(العام

یتأكد الطابع العقدي لهذا االلتزام، باعتباره مستمد من االتفاق بین العامل وصاحب العمل، والذي على عدة مبادئ السیما -1

مبدأي األمانة وحسن النیة في تنفیذ العقد، األمر الذي یؤدي إلى اعتبار إفشاءه خطأ عقدي یستوجب التعویض حتى لو 

.135–134هجیرة بنوزة، مرجع سابق، ص ص :أنظرألكثر تفصیل .تم بعد نهایة عالقة العمل
دمشق للعلوم جامعة، مجلة"قانون الجزائرمسؤولیة األطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني في ضوء ال"رایس محمد، -2

.256–254، ص ص 2009عدد األول،ال، 25، المجلد االقتصادیة والقانونیة
ة، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في زیوي عكری:ألكثر تفصیل، أنظر-3

، 2013القانون تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند أولحاج، البویرة، 

  .23 – 17ص ص 
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أخذ المشرع الجزائري بالنظریتین معا وهو ما یبرز من خالل األخذ بااللتزام على وجه  وقد

.إلزامي وورود بعض االستثناءات علیه، وهو ما یجعله التزام نسبي ولیس مطلق

باعتباره التزام نسبي:ثانیا

زم، غیر أن یعتبر االلتزام بالمحافظة على السر المهني التزام یقع على عاتق األمین بشكل مل

هناك من الحاالت التي أجاز القانون فیها إفشاء السر المهني، وهو ما یؤكد أن هذا االلتزام هو التزام 

ویعود االهتمام القانوني بهذا االلتزام إلى سنة قانوني تترتب عن مخالفته الجزاء المتثمل في العقوبة، 

ا االهتمام بالتجریم وٕانما أیضا تم تحدید ، ولم یقتصر هذأین تم تجریمه ألول مرة بنص قانوني1810

.)1(الحاالت التي تشكل إخالل بااللتزام، وذلك بحسب طبیعة كل مهنة على حدى

وما یؤكد على كون هذا االلتزام التزام نسبي، هو انتفاء المسؤولیة عن إفشاء السر المهني لما 

تقرره المصلحة العامة كالتبلیغ الذي یترتب على عاتق الطبیب بالنسبة للسر الطبي، سواء في الحالة 

رها، أو كان اإلفشاء أو تعلق األمر باألمراض المعدیة من أجل تفادي اآلثار المترتبة عن انتشاالمدنیة 

برضا من صاحب السر، أو بناء على ترخیص قضائي یستهدف حسن سیر العدالة من خالل اإلدالء 

، أو لمقتضیات التفتیش والرقابة من طرف السلطات المختصة مع )2(بالشهادة في إحدى القضایا مثال

تحمل مسؤولیة اإلخالل وجوب استنادها إلى إذن مكتوب الذي یسمح للعامل بإفشاء السر دون أن ی

.)3(بااللتزام المتعلقة بالمحافظة علیه

.137-136بنوزة هجیرة، مرجع سابق، ص ص -1
.79–63زیوي عكریة، مرجع سابق، ص ص : ظرألكثر تفصیل، أن-2
.183أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -3



 العقد بعدلماالمنظمةااللتزامات:الثانيالفصل

44

الفرع الثالث

المهنيزام بالسرجزاء اإلخالل بااللت

االلتزام بالسر المهني كغیره من االلتزامات، یرتب مسؤولیة على عاتق العامل المكلف بذلك، في 

قانونا، نظرا لألضرار التي تلحق بصاحب العمل أو حالة اإلخالل به في غیر الحاالت المسموح بها

المسؤولیة التي تختلف من حیث تكییفها  ههذ. المؤسسة المستخدمة أو المؤمن علیه بصفة عامة

والتي ترتب جزاء یقع على عاتق األمین یختلف ،)أوال(بحسب مجال النشاط الذي تمارس فیه المهنة

.)ثالثا(باختالف تكییف مسؤولیته 

عن إفشاء السر المهني طبیعة المسؤولیة المترتبة –أوال 

یختلف تكییف المسؤولیة المترتبة عن إفشاء السر المهني بحسب المجال الذي یمارس فیه 

النشاط المهني، فقد تكون هذه المسؤولیة مسؤولیة إداریة عندما یتعلق األمر بالموظف العام، بحیث 

یبیة، تقوم بتوقیع الجزاء لجنة إداریة متساویة األعضاء من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التأد

كما قد تتخذ وصف الجزائي عندما یقرر قانون العقوبات ذلك، والذي ال یتحقق فقط عند اإلفشاء 

بالسر المهني، وٕانما أیضا في حالة امتناع الشخص باإلدالء به عند الشهادة في الحاالت المرخص 

.)1(بها قانونا

وتكیف على أنها مسؤولیة عقدیة إذا كان االلتزام یستند إلى عقد یجمع بین األمین والمؤمن 

علیه، شرط أن یكون العقد صحیحا مستوفیا لجمیع أركانه وشروط صحته وغالبا ما یرد الجزاء في 

إلى جانب هذه المسؤولیة قد تتقرر المسؤولیة التقصیریة في .فسخ العقد وتعویض الضرر الحاصل

حق األمین استنادا إلى المسؤولیة الناشئة عن الفعل الشخصي باعتباره صادر عنه أو المسؤولیة 

التقصیریة القائمة على األشیاء إذا كان محل االلتزام عبارة عن شيء یجب االمتناع عن إفشاء السر 

نیل شهادة الماستر في الحقوق، لمسؤولیة الموظف عن إفشاء السر المهني، مذكرة شیراز جاري، :ألكثر تفصیل، أنظر-1

.72-51، ص ص 2014بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر
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على السر عنه بتقدیم معلومات حوله أو االتیان بأي تصرف یؤدي إلى انتهاك االلتزام بالمحافظة

.)1(المهني تجاهه

باختالف التكییفات الواردة على المسؤولیة الناتجة عن اإلفشاء بالسر المهني، فإن طبیعة الجزاء 

.أیضا تأخذ شكال مختلفا باختالف طبیعة التكییف

طبیعة الجزاء المترتب عن إفشاء السر المهني:ثانیا

یختلف الجزاء الواقع على األمین في حالة إفشاءه للسر المهني في غیر الحاالت المرخص بها 

قانونا، بحسب المسؤولیة التي تترتب على عاتقه، بحیث یتخذ الجزاء شكله في المسؤولیة اإلداریة 

بحسب التصنیف الوارد لألخطاء المهنیة القائم على أساس جسامة الخطأ المرتكب، وقد اعتبرت

المتعلق بالقانون األساسي للوظیفة العمومیة، إفشاء السر المهني من 03–06من األمر رقم  180م

من 163األخطاء المهنیة من الدرجة الثالثة التي یعاقب علیها بإحدى العقوبات التأدیبیة الواردة في م

أیام، أو التنزیل  8إلى  4نفس القانون، المتمثلة أساسا في كل من التوقیف من العمل لمدة تتراوح بین 

.)2(من درجة إلى درجتین أو النقل اإلجباري

أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة، فإن المشرع الجزائري خصص في القسم الخامس من قانون 

االعتداءات على شرف واعتبار األشخاص وعلى حیاتهم الشخصیة وٕافشاء "العقوبات المعنون بـ 

تعاقب على إفشاء السر، والتي كیفته على أنه جنحة یعاقب علیها  303 إلى 301المواد ، "األسرار

دج بالنسبة لبعض المهن كالجراحة  5.000إلى  500بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

والصیدلة والقابالت في المستشفیات إذا تم إفشاء السر في غیر الحاالت المرخص بها قانونا أو 

اء السر من طرف عامل في مؤسسة ألجانب أو جزائریین مقیمین في دول قضائیا، أما إذا تم إفش

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن "السر المصرفي"بوساعة لیلى، السریة في البنوك -1

.246-232، ص ص 2011خدة، 
بالقانون األساسي العام للوظیفة یتعلق15/07/2006مؤرخ في 03–06أمر رقم من 180و 163أنظر المادتین -2

.16/07/2006صادر بتاریخ  46عدد ج ر العمومیة، 
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إلى  500أجنبیة فإنه یعاقب علیها بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

500أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من 3دج، في حین تخفض العقوبة إلى الحبس من 10.000

بالحبس من شهر 303، كما تعاقب م مقیمین في الجزائردج إذا أفشي السر لجزائریین1500إلى 

دج أو بإحدى العقوبتین بالنسبة لكل 100.000إلى  25.000واحد إلى سنة وبغرامة مالیة من 

.)1(شخص یفض أو یتلق رسائل موجهة إلى الغیر

السرأما بالنسبة للمسؤولیة العقدیة فإنها تتقرر متى كان العقد صحیحا وترتب عن إفشاء 

إساءة استعمال السر المهني ضررا یستوجب التعویض كجزاء عن اإلخالل بهذا االلتزام وفسخ العقد، ف

سیؤدي باإلضرار بصاحب العمل مادیا ومعنویا، من خالل تحقیق أرباح مثال التجاري أو الصناعي 

رر الجزاء لصالح منافسیه، لذا تلجأ البنوك والمؤسسات إلى وضع شرط جزائي في العقد، في حین یتق

في المسؤولیة التقصیریة في شكل التعویض الذي یتم تقدیره وفق السلطة التقدیریة للقاضي وفقا لما 

تقرره القواعد العامة، بحیث یتحدد بالنظر إلى ما لحق بصاحب العمل من ضرر وما فاته من 

.)2(كسب

المطلب الثاني

االلتزام بعدم المنافسة

المستقبلیة لعالقة العمل، االلتزام بعدم المنافسة، الذي یحظى بأهمیة نجد من بین االلتزامات 

بالغة نظرا العتباره صمام أمان للنشاط المهني وضمانة یلجأ إلیها صاحب العمل للحفاظ على نشاطه 

.واستقراره وعدم المساس به من طرف العامل بشكل مباشر أو غیر مباشر

المعدل ن قانون العقوباتتضمی08/06/1966لمؤرخ في 156–66من األمر رقم303–301أنظر المواد -1

.11/06/1966صادر بتاریخ  49العدد  ج ر، والمتمم
.250–242بوساعة لیلى، مرجع سابق، ص ص-2
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، )الفرع األول(لتزام، كان البد من اإلشارة إلى مضمونه ونظرا لهذه األهمیة التي تحیط بهذا اال

).الفرع الثالث(، وجزاء اإلخالل به )الفرع الثاني(ومن ثمة عرض شروط صحته 

الفرع األول

ضمون شرط عدم المنافسةم

یتصف عدم المنافسة بكونه التزام قانوني یقع على عاتق العامل اتجاه عالقة العمل التي 

، كما أنه یستند في وجوده إلى عدة )أوال(تربطه بصاحب العمل مما یجعله یتمتع بطبیعة قانونیة 

).ثانیا(مصادر بعضها ذات طابع اتفاقي والبعض اآلخر مبني على إرادة المشرع 

القانونیة لشرط عدم المنافسةالطبیعة : أوال

یعتبر االلتزام بعدم المنافسة من االلتزامات المترتبة على العامل بعد انتهاء عالقة العمل أو 

حتى أثناء عالقة العمل عندما یتعلق األمر بأداء عمل ما أثناء أوقات فراغ العامل سواء لحسابه أو 

لم تتحقق إحدى الحاالت التي یجوز لحساب شخص آخر، والذي یكون له الحق في ذلك طالما 

.)1(لصاحب العمل االعتراض على ذلك

نذكر من بین هذه الحاالت ممارسة العامل لنشاط مماثل لصاحب العمل، أو قیام العامل بأداء عمل ما لحساب الغیر -1

بشكل قد یساعد هذا األخیر في معرفة أسرار العمل األصلي، أو أن ممارسة هذا العمل سیؤدي إلى إجهاد العامل ومن 

محمد حسنین :ألكثر تفصیل، أنظر.فاق سابق یتضمن عدم المنافسةثمة التأثیر سلبا على العمل األصلي، أو بوجود ات

ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، النقابات العمالیة، المنازعات (منصور، قانون العمل 

، 2010لبنان، یة، ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوق)الجماعیة، التسویة والوساطة والتحكیم، اإلضراب واإلغالق

.311 – 310ص ص
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ویعتبر عدم المنافسة التزام باالمتناع عن عمل، ویبرر هذا االلتزام بضرورة الحفاظ على أسرار 

المهنة وأصولها مما سیعود بالسلب على صاحب العمل سواء من الناحیة المادیة من خالل تكبد 

.)1(ناحیة المعنویة التي تتجلى في فقدان الزبائن واسم الشهرة وأصل المهنةخسائر مالیة، ومن ال

تجدر اإلشارة إال أن هذا االلتزام ال ینحصر على مرحلة معینة وٕانما یسري على كافة المراحل 

.التي تمر بها عالقة العمل بدًء من التعاقد مرورًا بنهایتها ووصوال إال ما بعد انتهاء عالقة العمل

مصدر شرط عدم المنافسة:یاثان

:القانون–1

أجاز إدراجه ضمن ج، وقد..من ق 7الفقرة  7یستمد هذا االلتزام أساسه القانوني من نص م

من نفس القانون ویعود الهدف من  137و 136عقد العمل في شكل شرط وقام بتنظیمه في المادتین 

.)2(إدراج هذا الشرط بالدرجة األولى إلى الحفاظ على أسرار تخص النشاط المهني لصاحب العمل

:عقد العمل–2

م المنافسة السیما في المجاالت التي غالبًا ما یتم االتفاق بین العامل وصاحب العمل على عد

تكون قابلة للمنافسة من طرف العامل بعد انتهاء عالقة العمل، سواء لحسابه الخاص أو لحساب 

ویعتبر هذا النوع من االتفاق مساس بمبدأ حریة التجارة وحریة العمل، كما یتعارض مع .شخص آخر

ى غیر تلك التي كان یمتهنها لدى صاحب العمل، القدرة المهنیة للعامل الذي یكاد ال یجید مهنة أخر 

.)3(وهو ما یعتبر مظهر من مظاهر المساس بمبدأ حریة العمل

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة التمییز بین عدم المنافسة والمنافسة غیر المشروعة، بحیث أن األولى ترد على النشاط المهني -1

مرجع بنوزة هجیرة، :ألكثر تفصیل، أنظر.في حین ترد الثانیة على وسائل المنافسة غیر المشروعة المخالفة للقانون

.151 -  150ص ص  سابق،
.سالف الذكر 11 – 90 رقم من قانون7/7المادة أنظر -2
.311محمد حسنین منصور، مرجع السابق، ص -3
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ومن أجل تحقیق التوازن بین مصلحة صاحب العمل في الحفاظ على سر مهنته، ومصلحة 

فة لصالح العامل في تحقیق مبدأ الحریة الفردیة المكرسة له بموجب القانون، رجح القضاء الفرنسي الك

شرط عدم المنافسة وأضفى علیه الشرعیة باعتباره قائم على الحریة التعاقدیة وذلك على حساب الحریة 

.)1(االقتصادیة للفرد

:االتفاقیات واالتفاقات الجماعیة للعمل–3

االتفاقیات الجماعیة للعمل بتنظیم هذا الشرط، ونجد أنها قد كفلت حمایة خاصة للعامل اهتمت

في بعض النواحي على خالف بعض النصوص التنظیمیة والتعاقدیة، حیث نصت مثال على ضرورة 

.)2(إعطاء مقابل في شكل تعویض للعامل نتیجة حرمانه من حریته في العمل

الفرع الثاني

عدم المنافسةشروط صحة شرط 

الواردة على حریة العمل والحریة االقتصادیة باعتبار االلتزام بعدم المنافسة من االستنثناءات

الفردیة، تم تقیید اللجوء إلیه بمجموعة من الشروط، التي تتمثل في ضرورة التمتع باألهلیة وقت إبرام 

، إضافة إلى )ثانیا(، ووجود مصلحة جدیة لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة )أوال(العقد 

.)الثاث(یكون هذا الشرط محددًا ضرورة أن

كمال أهلیة العامل وقت إبرام العقد: أوال

باعتبار شرط عدم المنافسة من الشروط التي ترتب على عاتق العامل التزام یمس بذمته 

المالیة وحریته الفردیة، كان البد أن یكون متمتعا بكامل األهلیة الذي ُیمكنه من اإلدراك بخطورة هذا 

ق لالتفاق إذا ورد بشكل مستقل عن العقد، والبطالن النسبي الشرط وذلك تحت طائلة البطالن المطل

.154بنوزة هجیرة، مرجع السابق، ص -1
.185أحمیة سلیمان، مرجع السابق، ص -2
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الذي یرد فقط على الشرط دون المساس بالعقد إذا ورد في هذا األخیر،  وتكون العبرة بوقت إبرام 

.)1(العقد ولیس تنفیذه

وجود مصلحة جدیة لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة:ثانیا

إذا كانت هناك مصلحة جدیة لصاحب العمل في اشتراط یلتزم العامل بشرط عدم المنافسة 

ذلك، لكن في حال قرر هذا األخیر اعتزال العمل نهائیا أو تحویل نشاطه فإن الشرط یفقد أهمیته 

وااللتزام به یعد إجحافا في حق العامل، كما أن المصلحة قد تكون غیر مشروعة إذا استهدف صاحب 

یق على العامل مما یجعل من وضع مثل هذا الشرط غیر العمل احتكار النشاط المهني والتضی

.)2(صحیح

إخضاع شرط عدم المنافسة للتحدید :ثالثا

تجدر اإلشارة في البدایة إلى القول بأن هذا الشرط مستمد من الفقه القضائي الفرنسي، بحیث 

نع صاحب یقتضي شرط عدم المنافسة أن یكون محددًا وذلك من عدة نواحي، والغرض من ذلك هو م

.العمل من التعسف في استعمال هذا الشرط مع تمكین العامل من ممارسة حریته في العمل فیما بعد

:)3(ویكون شرط عدم المنافسة محددًا من حیث الزمان والمكان والنشاط المهني، على النحو اآلتي

:من حیث الزمان)1

، ویعود السبب في ذلك )4(بطالنهیؤدي عدم تحدید شرط عدم المنافسة من الناحیة الزمنیة إلى 

إلى ضرورة إعطاء فرصة للعامل من أجل ممارسة النشاط المهني الذي اعتاد علیه واحترف فیه طوال 

.313محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -1
شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر هیثم حامد المصاورة، المنتقى في -2

.158، ص 2008والتوزیع، األردن، 
.161-156بنوزة هجیرة، مرجع سابق، ص ص :للمزید حول شرط التحدید، أنظر-3
"ث جاء في أحد أحكامها ما یلي، حی1976وقد تم التأكید على أثر البطالن من طرف محكمة النقض الفرنسیة سنة -4 یقع :

=باطال، لمساسه بحریة العمل البند الذي یحرم العامل بمقتضاه من االستفادة من خبرته المهنیة التي اكتسبها طوال
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مع العلم أنه ال .مدة العمل األصلي وذلك بعد انقضاء المدة الزمنیة المحددة لشرط عدم المنافسة

بعدة أشهر كما قد تحدد بعدة سنوات، فالعبرة یشترط أن تكون هذه المدة قصیرة أو طویلة فقد تحدد 

.بإضفاء الطابع المؤقت على االلتزام بعدم المنافسة

:من حیث المكان)2

یتم النظر في تحدید المكان لشرط عدم المنافسة إلى مكان تواجد المؤسسة من جهة واإلقلیم 

إلى آخر بحسب الذي یشكل مصلحة شرعیة للمؤسسة من جهة أخرى، ویختلف هذا الشرط من عقد 

.النشاط المهني لصاحب العمل ومداه الجغرافي

:من حیث النشاط المهني)3

یساهم تحدید شرط عدم المنافسة من حیث النشاط المهني، في منح العامل فرصة اللجوء إلى 

ممارسة نشاط آخر غیر النشاط الوارد في الشرط، وفي هذه الحالة تكون الخبرة المهنیة للعامل محل 

.في تحدید النشاط المهني الذي یرد علیه شرط عدم المنافسةاعتبار

عدم جواز اقتران شرط عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فیه:رابعا

في حال إخالل العامل بشرط عدم یقصد بهذا الشرط عدم المبالغة في مبلغ التعویض االتفاقي

المنافسة، ألن مثل هذه المبالغة ستدفع بالعامل على االستمرار في العمل لدى صاحب العمل وهو ما 

.)1(یعد إجحاف في حقه وتقیید لحریته، لذا فإن أیة مبالغة في الشرط الجزائي یقع باطال

عشرون سنة، بمنعه لمدة سنتین، في كل إقلیم الوطن، من ممارسة أي عمل في فرع نشاطه الخاص جدا، والمتمثل في =

أحمیة سلیمان، :نقال عن".القدیمة، مما یضطره إلى مغادرة البالد لیستمد من تخصصه وسیلة عیشهتجارة األوراق 

.185مرجع سابق، ص 
.160–159هیثم حامد المصاورة، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع الثالث

جزاء اإلخالل بشرط عدم المنافسة

عدم االلتزام بشرط عدم المنافسة، مسؤولیة في عاتق العامل وصاحب العمل یترتب عن

األصلي في مواجهة صاحب العمل األصلي، الذي یحق له المطالبة بالتعویض نتیجة اإلخالل بشرط 

.)1(عدم المنافسة، إضافة إلى المطالبة بتنفیذ الشرط الجزائي ما لم یكن مبالغا فیه

لف باختالف المراكز، بحیث تكون مسؤولیة عقدیة في جانب العامل غیر أن هذه المسؤولیة تخت

).ثانیا(، ومسؤولیة تقصیریة بالنسبة لصاحب العمل الفرعي )أوال(اتجاه صاحب العمل 

مسؤولیة العامل –أوال 

إن المسؤولیة التي یتحملها العامل في حالة اإلخالل بشرط عدم المنافسة هي مسؤولیة 

له ببند من بنود عقد العمل الذي یرتبطان به، ویعد اإلخالل بااللتزام بعدم ، ذلك إلخال)2(عقدیة

، إضافة إلى حق صاحب )3(المنافسة من األخطاء الجسیمة التي یترتب علیها الفصل من العمل

العمل في المطالبة بالتعویض والذي یقدر وفقا للقواعد العامة، كما یمكن له اللجوء إلى التنفیذ العیني 

.)4(مكن ذلكمتى أ

وقانون الضمان االجتماعي رقم 2002وفقا آلخر التعدیالت لسنة -سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل -1

.267، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، د ب ن، 2001سنة 19
.160سابق، ص هیثم حامد المصاورة، مرجع -2
267سابق، ص سید محمود رمضان، مرجع -3
.315سابق، ص ن منصور، مرجع حمد حسیم-4
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مسؤولیة المستخدم الجدید–ثانیا

إن المسؤولیة التي یتحملها المستخدم الجدید في حالة إخالل العامل بشرط عدم المنافسة هي 

، غیر أنه البد من التمییز بین حالتین تستندان إلى مدى علم صاحب العمل )1(مسؤولیة تقصیریة

العمل األصلي أو في حالة انتفاء هذا العلم، ففي الحالة الجدید بوجود شرط عدم المنافسة مع صاحب 

.األخیرة تنتفي مسؤولیة صاحب العمل الجدید وذلك النتفاء علمه بوجود شرط عدم المنافسة

أما في حالة علمه بذلك فإنه یكون مشتركا في اإلخالل بشرط عدم المنافسة مع العامل، فیقوم 

من العامل على أساس المسؤولیة العقدیة إضافة إلى صاحب العمل باستیفاء حقه في التعویض 

صاحب العمل الجدید بناء على المسؤولیة التقصیریة، دون أن یمس ذلك بصحة العقد الثاني المبرم 

، فتكون المسؤولیة تضامنیة بینهما متى تم التأكد من ارتكاب )2(بین العامل وصاحب العمل الجدید

ي المتمثل في العلم بوجود عقد سابق بین صاحب العمل صاحب العمل الجدید بالخطأ التقصیر 

.)3(األصلي والعامل والتزام هذا األخیر بعدم المنافسة

غیر أن ما یثار فیما یتعلق بمسؤولیة صاحب العمل الجدید، فإنه یصعب إثبات خطئه وما 

تغلب على الظن علمه بالشرط الوارد على القاضي إال االستناد إلى القرائن الواقعیة التي تحمل ادلة

.)4(في عقد العمل مع صاحب العمل األصلي

یبقى القول أن مسؤولیة العامل تنتفي وال یمكن لصاحب العمل التمسك بتنفیذ شرط عدم 

المنافسة، إذا قام بفسخ عقد العمل أو رفض تجدیده دون أن یكون العامل سببا وراء ذلك، أو إذا كان 

.160سابق، ص هیثم حامد المصاورة، مرجع -1
.267سابق، ص سید محمود رمضان، مرجع-2
315محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
.170بنوزة هجیرة، مرجع سابق، ص -4
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حب العمل كعدم تنفیذه إلحدى التزاماته المترتبة على عاتقه، فیحرم صاحب العمل الفسخ بسبب صا

.)1(من الوفاء بشرط عدم المنافسة حتى لو ترك العامل العمل بمحض إرادته إال أن ذلك یكون بسببه

مدى استفادة الخلف للمستخدم من شرط عدم المنافسة:ثالثا

لمهني بذات القدر الذي یرتبط بصاحب العمل، وبما یعتبر شرط عدم المنافسة مرتبط بالنشاط ا

أن هذا الوفاء بهذا الشرط هو حق مكمل للمؤسسة وبالتالي لصاحب العمل، فإنه ینتقل إلى الخلف 

.)2(الخاص ویظل العامل مرتبطا بهذا االلتزام اتجاهه

المبحث الثاني

االلتزامات الواقعة على صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل

تترتب على عاتق صاحب العمل مجموعة من الوثائق التي یتعین علیه تسلیمها للعامل على 

، ومن بین هذه الوثائق نجد شهادة العمل التي 11-90وجه اإللزام استنادا لما نص علیه قانون 

تثبت عالقة العمل التي تربط العامل بصاحب العمل سواء من حیث المدة الفعلیة للعمل أو النشاط 

ذي یمارسه، ویتم تسلیم هذه الشهادة سواء أثناء فترة العمل أو بعد انتهاءها هو ما تؤكده نصوص ال

كما .)المطلب األول(المتعلقة بعالقات العمل، وكذا أحكام قانون الوظیفة العمومیة11–90قانون 

مستخدم في آن التي تلعب دورا مزدوجا لصالح العامل وال، ابیلتزم أیضا بتسلیم وصل تصفیة كل حس

).المطلب الثاني(واحد

لسنة 12فقا ألحكام القانون شرح عقد الفردي و (أحمد حسن البرعي، الوسیط في القانون االجتماعي، الجزء الثاني -1

.613–612، ص ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )2003
.268سید محمود رمضان، مرجع سابق، ص -2



 العقد بعدلماالمنظمةااللتزامات:الثانيالفصل

55

المطلب األول

تسلیم شهادة العمل

من الوسائل االقتصادیة والقانونیة المقررة للعامل نجد شهادة العمل التي یلتزم صاحب العمل 

من مدة بتسلیمها للعامل، وهي تكتسي أهمیة كبیرة من حیث إثبات عالقة العمل وكل ما یتعلق بها

فعلیة للعمل وصفة العمل والنشاط الممارس، والتي یتمكن العامل من خاللها إثبات الخبرة المهنیة 

التي تحصل علیها خالل فترة العمل من جهة وسهولة إیجاد منصب عمل في مكان آخر لالستمرار 

، )لفرع األولا(في المسار المهني، وهو ما یستدعي التعرف على األحكام التي تحكم شهادة العمل 

).الفرع الثالث(، والجزاء المترتب عن عدم تسلیمها )الفرع الثاني(وكیفیة تسلیمها 

األول عالفر 

شهادة العملأحكام

لم یحدد المشرع الجزائري شكل خاص لتحریر شهادة العمل كما لم یضع نموذجا یتم على أساسه 

وفي المقابل نجده قد أورد ، )أوال( رىتسلیم هذه الشهادة للعامل نظرا لخصوصیة كل مؤسسة عن أخ

).ثانیا(بیانات یجب أن تتضمنها شهادة العمل منها ما هو إلزامي واآلخر ذات طابع تكمیلي

شكل شهادة العمل : أوال

في نهایة خدمة العامل لدى المستخدم تسلم له شهادة العمل الذي تعتبر وثیقة، وهذا من طرف 

استمارة أو مطبوعة خاصة بالمؤسسة، وفي حالة عدم وجود صاحب العمل وتكون في شكل 

.المطبوعات أو ختم المؤسسة فالبد من المستخدم أن یقوم بوضع إمضائه على الشهادة

فرغم عدم اشتراط القانون شكل معین لتحریرها فإنه یمكن أن تكتب بالید، أو باآللة الكاتبة، أو 

.یوقعها صاحب العملتكون مطبوعة، كما یمكن أن یحررها العامل و 
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مضمون شهادة العمل:ثانیا

، وكذلك بعض البیانات التكمیلیة أو )أوال(شهادة العمل بعض البیانات اإللزامیة تتضمن

).ثانیا(االختیاریة 

:البیانات اإللزامیة)أ 

من قانون 67البیانات اإللزامیة على مجموعة من العناصر وهذا ما نصت علیه المادة تحتوي

.)1(عالقة العمل، والذي البد أن تذكر في شهادة العمل وهي كالتالي

:تاریخ بدایة ونهایة العمل–1

لذا فإن  یكتسي التاریخ أهمیة كبیرة من حیث تحدید الفترة الزمنیة لاللتزامات والحقوق المستحقة،

.عالقة العمل تتمتع بتاریخ بدایة وتاریخ نهایة محددین

:تاریخ بدایة العمل –أ 

في التاریخ الذي بدأ فیه العامل مساره الوظیفي في المؤسسة المستخدمة بحیث تحدد فترة یتمثل

التجریبیة عند بدایتها تاریخ التوظیف باعتبارها تمثل فترة عمل فعلي ویكون فیها الطرفان مرتبطان 

.)2(بعقد عمل

ن بحد ذاته تاریخ وبعبارة أخرى هو تاریخ مباشرة العمل الفعلي لدى صاحب العمل وعادة ما یكو 

تحریر العقد ولیس تاریخ كتابة العقد، فإذا هناك اختالف بین هاذین التاریخین فیرجع إلثباته إلى كل 

العامة أو الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لسجل العمال الذین یجب مسكهم من )3(وسائل اإلثبات

.166بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -1
.، سالف الذكر11 – 90 رقم قانونالمن 19راجع المادة -2
.من القانون نفسه10راجع المادة -3
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ذا طرأت تعدیالت على الوضعیة ، فإن جمیع عالقات العمل المعمول بها، في ما إ)1(طرف المستخدم

.)2(القانونیة للمؤسسة المستخدمة سوف تبقى قائمة بین صاحب العمل الجدید والعمال

:تاریخ إنهاء عالقة العمل –ب 

یعتبر التاریخ الذي تنتهي فیه عالقة العمل تاریخ خروج العامل من المؤسسة أو من الخدمة، 

ة أو إعفائه منها ویجب أن یدرج في شهادة العمل تاریخ بغض النظر عن تنفیذ العامل المهلة العطل

نهایة العمل ألن هذا التاریخ هو تاریخ انتهاء فترة اإلخطار المسبق، الذي تدخل في حساب مدة 

.)3(العمل الفعلي

إن تاریخ نهایة العمل هو تاریخ صدور القرار ولیس تاریخ صدور الحكم بالتعویض عن اإلنهاء 

.ذا اإلنهاء كان بسبب قرار تعسفي الذي اتخذه المستخدمالتعسفي إذا كان ه

:طبیعة الوظیفة التي كان یشغلها العامل–2

أوجب القانون صاحب العمل أن یذكر كل نوع المنصب أو المناصب التي شغلها العامل بصورة 

یمكن فعلیة ضمن شهادة العمل مع اإلشارة فیها إلى تدرج العامل في الوظائف التي شغلها، كما

لصاحب العمل أن یذكر في الشهادة، مالحظة حول كفاءة العامل والمجهودات المبذولة أثناء تنفیذ 

.)4(العمل والفترات التي عمل فیها في كل وظیفة من هذه الوظائف مع تحدید طبیعة كل منها

في هذه الحالة ال یجوز للمستخدم أن ال یحدد طبیعة العمل الذي كان یمارسه العامل بصفة 

فعلیة لعدم الحاق الضرر له، مثال كان یدرج في الشهادة أن العامل مهندس معماري بدل أن یذكر أنه 

مهندس مدني، فالبد من تحدید الوظیفة بشكل ال یترك أي مجال للشك عن طبیعة المنصب الذي 

.غله فعال في الشهادة، لكن دون ذكر الوظیفة التي یعملها العامل بصفة مؤقتة ش

یتضمن قائمة الدفاتر والسجالت الخاصة التي یلتزم 1996مارس 6مؤرخ في 98–96تنفیذي من مرسوم 5المادة -1

.1996مارس  13في  بتاریخصادر 17عدد ج ر بها المستخدمون ومحتواها، 
.، سالف الذكر11–90من القانون رقم 74راجع المادة -2
.167بن رجال آمال، مرجع سابق، ص -3
.201هادفي بشیر، مرجع سابق، ص -4
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عند انتهاء عقد العمل یسلم المستخدم شهادة العامل للعامل في حالة عقد العمل غیر محدد 

المدة والذي یعمل بالتوقیت الجزئي، بینما عقد محدد المدة، فهنا یسلم صاحب العمل الشهادة للعامل 

كل عقد، وفي حالة تجدیده عدة مرات فنكون أمام عدة عقود عمل محددة المدة وعّدة عند تحدید

.شهادات العمل

في حالة ما إذا قررت المحكمة إعادة تكییف عقد العمل محدد المدة إلى عقد عمل غیر محدد 

.)1(ة واحدةالمدة، فهنا البد أن تتضمن الشهادة كل الوظائف التي شغلها العامل دون استثناء في شهاد

:ذكر هویة المستخدم والعامل–3

یجب أن تتضمن شهادة العمل، هویة صاحب العمل یذكر اسمه، وكذلك ذكر البیانات الخاصة 

بالمؤسسة وموطنها، ألن المستخدم هو الذي یحرر ویوقع على الشهادة لكي ال یترك أي مجال للشك 

.)2(حول صحتها وشرعیتها

كما یجب أن یكون لكل شخص اسم ولقب یمیزه عن غیره من األشخاص لذلك من الضروري 

أن یدرج اسم ولقب العامل نظرا ألهمیتها رغم أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى عملیة إدراج كل 

البیانات الشخصیة لكل من العامل وصاحب العمل، إال أن هذه البیانات تدرج دون الحاجة إلى وجود 

.)3(لینص على ذلكالنص

لبیانات التكمیلیة أو االختیاریةا :ثالثا

إلى جانب البیانات اإللزامیة، هناك بیانات تكمیلیة أو ما یطلق علیها باالختیاریة بالنظر إلى 

العامل، فإنه ال یترتب عن عدم ورودها في الشهادة أیة آثار قانونیة، فهي بیانات ال ترقى في أهمیتها 

.إضافةامیة، ومن بینها نذكر على سبیل المثال كفاءة العامل في العمل وحسن السلوك البیانات اإللز 

.168–167بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -1
26/09/1975المؤرخ 75/58المعدل و المتمم لألمر 2005،/20/06مؤرخ في  05/10رقم  أمرمن 28المادة -2

.26/06/2005صادر بتاریخ 44، ج ر عدد 1975یتضمن القانون المدني 
.202بشیر، مرجع سابق، ص  هادفي-  3
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الفرع الثاني

كیفیة تسلیم شهادة العمل

إن تسلیم الشهادة یمكن طلبها شفاهة أو عن طریق طلب مكتوب ألن القانون لم یشترط طریقة 

معینة ومحددة لتسلیمها، المهم أن أصل تسلیم الشهادة یكون للعامل دون سواه إال في حالة وفاته، فإن 

.)1(اثار العقد تنصرف إلى ورثته

لمستخدم أن یثبت أنه قد سلم فعال وتسلیم شهادة العمل هو حق مطلوب ولیس محمول، وعلى ا

الشهادة للعامل، وهذا عن طریق وصل أو إشعار بالوصول موقع عن طریق العامل، وفي حالة 

التأخر الستالمها للعامل، یمكن له أن یطالب المستخدم بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء 

المشرع الجزائري لم یشترط نوعا محددا هذا التأخیر، بعد ما أن یثبت أن طلبها منه فعال كما نجد أن 

من العقود حتى یتم تسلیم الشهادة، سواء كان عقد محدد المحددة ومهما كانت طریقة إنهاء عالقة 

.العمل

سواء عن طریق االستقالة، أو بالقوة القاهرة، أو التسریح، أو حتى إذا ارتكب العامل خطأ جسیما 

.)2(في حالة التسریح التأدیبي

بالنسبة لمكان تسلیم الشهادة فإنه یتم في مكان العمل أو المؤسسة هذا ما أشار إلیه القانون، أما 

أن یكون مكان الوفاء في موطن الذي وجد فیه المدین، أو أین یوجد مقر المؤسسة، أو المكان الذي 

.)3(یباشر فیه صاحب العمل مهام اإلدارة والتسییر

على الشهادة، فهنا نجد القانون قد میز بین الشخص الطبیعي أما فیما یخص توقیع المستخدم

والشخص المعنوي، في حالة ما إذا كان الشخص طبیعي، فنجد صاحب العمل ملزم في التوقیع علیها 

.من قانون المدني الجزائري، سالف الذكر282راجع المادة -1
.173بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -2
.من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر282راجع المادة -3
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بنفسه أو عن طریق وكیله إذا عین وكیال له، أما إذا كان الشخص معنوي فمن له الحق أن یوقع على 

ي للمؤسسة بموجب قانونها األساسي، أو المدیر المعین بموجب مرسوم أو الشهادة هو الممثل القانون

.قرار إذا كان صاحب العمل مؤسسة عمومیة اقتصادیة

یمكن القول أن حصول العامل على شهادة العمل التي تسلم له یمثل دلیال على إتمام كل 

ى صاحب العمل اآلخر، التزاماته مع المستخدم السابق، مما یسهل به العثور على منصب جدید لد

67/02وتبقى حقوقه المترتبة عن عالقة العمل العالقة في ذمة المستخدم وفعالها لما ورد في المادة 

.من قانون عالقة العمل

الفرع الثالث

النتائج المترتبة عن عدم تسلیم شهادة العمل

یجب على صاحب العمل أن یلتزم بتسلیم شهادة العمل للعامل شخصیا، ألنه هو الذي یتحكم 

في تنفیذ هذا االلتزام وحده الذي یستطیع أن یقوم به، إال أن في بعض األحیان قد یمتنع عن تسلیم 

یة هذه الشهادة للعامل، بحیث نجد القانون قد أجاز للقاضي أن یصدر حكمه بصیفة ابتدائیة ونهائ

، وهذا االمتناع قد یكون بالرفض أو بالتأخیر عن تسلیمها، أو تحریرها بشكل غیر )1(لتنفیذ هذا االلتزام

بالعامل، أو یكون هذا االمتناع ألغراض شخصیة خاصة في حالة االستقالة صحیح مما یلحق ضررا

الضرر الذي فیقع على صاحب عقوبات وجزاءات جراء ذلك، كما یتحصل العامل على التعویض عن 

).ثانیا(إلى جانب الجزاء الجنائي ) أوال(لحقه له إذا نجح في إثباته عن هذا االمتناع 

الجزاء المدني :أوال

ر من خاللها صاحب العمل بلقسم االجتماعي لیجایمكن للعامل أن یلجأ إلى المحكمة وتحدیدا 

وٕاال یقوم القاضي بإصدار حكمه إما بغرامة تهدیدیة عن  اهبتسلیمه شهادة العمل التي رفض منحها إی

.سالف الذكر، 04 – 90 رقم قانونالمن 21راجع المادة -1
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التعویض على المستخدم عن الضرر الذي لحقه من أن یطلبللعامل ویمكن،  )1(كل یوم تأخیر

.)2(امتناع المستخدمجراء 

:الغرامة التهدیدیة–1

الطریقة التي یلجأ إلیها العامل إلجبار أو إلزام المستخدم على منحه شهادة تعّد الغرامة التهدیدیة

من القانون 174العمل، بحیث تعتبر إحدى الوسائل القضائیة التي أقرها المشرع، وقد نصت المادة 

إذا كان تنفیذ االلتزام عینا غیر ممكن أو غیر مالئم إال إذا قام المدین نفسه، أجاز«المدني على أنه 

للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بالتنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إذا امتنع عن ذلك، وٕاذا رأى 

القاضي أن مقدار الغرامة لیست كفایا إلكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة 

.)3(»كلما رأى داعیا للزیادة

من األجر الشهري 25%ها القاضي على أساس لذا فإن هذه الغرامة الیومیة التي یأمر ب

المضمون هدفها اإلجباري على تنفیذ الحكم الصادر في أسرع وقت ممكن، ألنه یتضمن بیانات تاریخ 

بدایة ونهایة العمل والوظیفة التي أداها شرط أن ال توجد أیة مصلحة في إظهاره لصاحب العمل 

ق له حیث یقوم بإعادة توظیفه إلى وظیفة أخرى الجدید حتى ال یسيء الظن به، لكي ال یكون عائ

.)4(بسهولة، كما یمكن أن یكون أجره أقل مما كان یتقاضاه عند صاحب العمل السابق

:التعویض عن الضرر–2

لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة التعویض عن التأخیر في منح العامل شهادة العمل ضمن 

ذكر توقیع الغرامة التهدیدیة في حالة امتناع المستخدم عن تشریع العمل، بل اكتفى المشرع فقط ب

تسلیمه هذه الشهادة، لكي تبقى الحریة للعامل في إمكان طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه له 

.173رجال أمال، مرجع سابق، ص بن-1
.سالف الذكر، 04 – 90 رقم قانونالمن 34راجع المادة -2
.من القانون المدني الجزائري، سالف الذكر174أنظر المادة -3
.205هدفي بشیر، مرجع سابق، ص -4
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من خالل هذا التأخیر ویضمن هذا التعویض أعماال للقواعد العامة ما فات للعامل من كسب ولحقه 

مراعیا في ذلك مقدار األجر الذي كان ع لتقدیر قاضي الموضوعخسارة كما سبق بیانه، حیث یخض

یتقاضاه العامل أثناء قیام عالقة العمل، وأهمیة هذه الشهادة بالنسبة له، رغم أن المشرع الجزائري 

حاول في قیام المسؤولیة المدنیة للمستخدم عند امتناعه تسلیم شهادة العمل من خالل إقراره للغرامة 

ال أنه لم یقر بالمسؤولیة الجزائیة على غرار بعض المخالفات األخرى، كما هو الحال التهدیدیة، إ

.)1(بالنسبة لمخالفة الحد األدنى لألجر أو التأخیر في دفع المرتب

الجزاء الجنائي:ثانیا

یوقع على صاحب العمل عقوبة جزائیة في حالة إخالل التزاماته اتجاه العامل والتي تتمثل 

دج یدفعها أو یتحملها المستخدم الذي لم یسلم شهادة العمل، 1000دج و 500بغرامة مالیة تقدر بـ 

06–82وقانون رقم 12–78أو ما یشیر فیها على كل ما یسبب ضرر للعامل، فنجد قانون 

الذي لم یتضمن 11–90، وخالفا للقانون رقم إلى هذا المجال ووضعا عقوبات على مخالفتهاأشار

.)2(مثل هذا الجزاء

المطلب الثاني

وصل تصفیة كل حسابتسلیم 

لم یخصص المشرع الجزائري نصوص قانونیة تتناول وصل تصفیة كل حساب بالرغم ن 

مثلها مثل شهادة العمل، بحیث ال یمكن لصاحب العمل أن یمتنع عن تسلیمه األهمیة التي تكتسیها

للعامل، ومثل هذا التغییب التشریعي لهذه المسألة من شأنها اإلضرار بهذا األخیر السیما في حالة 

.التسریح

.، سالف الذكر11 – 90 رقم قانونالمن  150و  149المادتین :راجع-1
.175بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -2
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، واآلثار المترتبة عن تسلیمه للعامل )أوال(البد من تبیان مفهوم وصل تصفیة كل حساب وعلیه

).ثانیا(

الفرع األول

وصل تصفیة كل حسابمفهوم 

یعتبر وصل تصفیة كل حساب اعتراف من العامل تجاه صاحب العمل، مفاده تسلم كل 

عقد العمل أو االتفاقات الجماعیة للعمل مستحقاته المالیة التي تعتبر من الحقوق المقررة له بموجب 

، تجعله متمتع بحجیة قانیة تجاه العامل وصاحب )ثانیا(یتم األخذ به وفق إجراءات معینة ،)أوال(

).ثالثا(العمل 

وثیقة یعترف فیها العامل بعد تسلیمها إلى صاحب العمل أنه كلوصل تصفیة كل حساب یعد

عاتقه باعتبارها من الحقوق الناشئة عن القواعد القانونیة أو قد تسلم كل مستحقاته المالیة على 

االتفاقیات الجماعیة أو عقد العمل سواء محدد المدة أو غیر محدد المدة، ومهما كان سبب إنهاء 

عالقة العمل سواء یرجع إلى تسریح تأدیبي، اقتصادي، استقالة، المهم أن یحترم صاحب العمل حقوق 

.العواقب جراء ذلكالعامل وٕاال سوف یتحمل

  بمضمون وصل تصفیة كل حسا –أوال 

بموجب عقد العمل واالتفاقات الجماعیة یتمتع العامل بمجموعة من الحقوق المعترف له بها

للعمل ومن بینها نجد المستحقات المالیة التي له على المستخدم، هذه األخیرة یتم إثبات دفعها للعامل 

بموجب وثیقة یطلق علیها باسم وصل تصفیة كل حساب، ویمكن كتابة هذه الوثیقة بالید أو عن 

.)1("یة كل الحساباتتصف"طریق اآللة الكاتبة مع وجوب ذكر عبارة 

.176بن رجال آمال، مرجع سابق، ص -1
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وتكتسي هذه الوثیقة أهمیة بالغة وهو ما یظهر من خالل إثبات وفاء المستخدم بجمیع الحقوق 

، كما أن هذه الوثیقة تساعد كال الطرفین بحیث یسعى إلى المالیة للعامل في حالة التنازع أمام القضاء

لمستحقة لتلبیة حاجیاته في حین تسلیمها من طرف العامل من أجل الحصول على المبالغ المالیة ا

.)1(من أجل تبرئة ذمته من الدیون المترتبة على عاتقهیسعى إلى تسلمها المستخدم من طرف العامل 

اإلجراءات الخاصة بتسلیم وصل تصفیة كل حساب –ثانیا 

یتعین على المستخدم والعامل تحریر وصل تصفیة كل حساب بشكل یتضمن مجموعة من 

والتي تتعلق أساسا بالمبلغ المدفوع محل التصفیة، وأجل سقوط الحق الذي ال یقل عن البیانات الالزمة 

یوم من تاریخ التوقیع، إضافة إلى تحریر نسختین یتم االحتفاظ بواحدة لدى المستخدم وتسلم 60

.)2(خرى لألجیر وذلك تحت طائلة البطالناأل

یعد باطال انتهاء عالقة العمل أي تسلیم لهذه الوثیقة قبل تجدر اإلشارة في هذا الصدد أن 

لمصلحة العامل حمایة له من أي تعسف أو استغالل لحالته المادیة، ویرتب الوصل آثاره القانونیة في 

، على أن یتضمن الوصل مجموعة من بإعفاء المستخدم منهاالمهلة المقررة لإلخطار إذا قام العامل 

.البیانات تتعلق أساسا التاریخ والمدة التي یحق للعامل الطعن فیها

حجیة وصل تصفیة كل حساب:ثالثا

تتمتع وثیقة وصل تصفیة كل حساب بالحجیة القانونیة تجاه العامل والمستخدم معا، وهي 

لورقة العرفیة، غیر أنه هذه الحجیة تنتفي في حال عدم احترام تخضع للقواعد اإلثبات الخاصة با

یوما من تاریخ التوقیع 60الشروط الشكلیة لتحریر الوصل وفي حالة تراجع العامل عنه خالل مدة 

:القانونیة، على الموقع االلكتروني:كریم أبو طالب، القانون االجتماعي، المجلة االلكترونیة-1

b_tfnhDIV-http://www.alkanounia.com/109.html#.V.
، المتعلق بتوصیل تصفیة كل 06/06/2013الصادر بتاریخ 856قرار الغرفة االجتماعیة بمحكمة النقض المغربیة رقم -2

:، على الموقع االلكتروني)البطالن–عدم توفره على البیانات القانونیة (حساب 

http://www.jurisprudencemaroc.com/lecture.php?id_fichier=5997
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وال یكون للعامل الحق مطلقةعلیه، بینما إذا لم یتم التراجع وانقضت هذه المدة تصبح للوصل حجیة 

أخرى عن طریق القضاء، وقد اختلف الفقه في مسألة منح العامل سلطة في المطالبة بأداءات

في إطار الحمایة القانونیة المقررة له، باعتبار أن مثل هذا التراجع من شأنه المساس )1(التراجع

باستقرار عالقات العمل واألمر الذي یدفع المستخدم من االمتناع عن صرف األداءات تخوفا من 

.، وهي المسألة التي تجاهلها المشرع الجزائري فلم یتضمن أي حكم بشأنها)2(المطالبات الالحقة

الفرع الثاني

ل تصفیة كل حسابصالمترتبة عن تسلیم و اآلثار

وصل تصفیة كل عتبرتعتبر بعض التشریعات كما هو الحال بالنسبة للتشریع المغربي االذي ا

غیر أن الدكتور عبد القادر بوبكري ، )3(للنزاعمراحل الصلح الودي في التسویة الداخلیةحساب إحدى 

بحیث أن هذا األخیر تصرف انفرادي صادر عن العامل یمیز بین الصلح ووصل تصفیة كل حساب، 

في حین یعتبر الصلح عقد مبرم بین العامل والمستخدم، كما أن الوصل ذات طابع تقني تستهدف 

لى تسویة نزاع بین طرفي العقد وغیرها من حمایة العامل بینما الصلح ذات طابع مدني تعمل ع

الفوارق التي تجعل لكل من وصل تصفیة كل حساب والصلح الودي نظامان مستقالن عن بعضهما 

.)4(البعض

أكد القرار الصادر عن الغرفة االجتماعیة بمحكمة النقض المغربیة على حق العامل في التراجع عن الوصل خالل المدة -1

تبریره من طرف المستخدم باالستناد إلى السبب االقتصادي، فهو ال ینهي النزاع القائم بینه وبین المحددة قانونا، والذي ال یمكن 

أفریل 11الصادر بتاریخ 562أنظر قرار الغرفة االجتماعیة رقم .العامل وٕانما یعتبر مجرد وصل في حدود المبالغ المبینة فیه

:المغربیة، على الموقف االلكتروني، المتعلق بالفصل ألسباب اقتصادیة، محكمة النقض 2013

http://socialmaroc.net/glossary /الفصل-ألسباب-اقتصادیة/
.كریم أبو طالب، مرجع سابق-2
:إلهام عقادي، نزاعات الشغل الفردیة في التشریع المغربي، على الموقع االلكتروني-3

http://www.marocdroit.comالمغربي-التشریع- في- الفردیة-الشغل-نزاعات_a3554.html
.، مرجع سابق5م أبو طالب، الهامش كری-4
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وبكون وصل تصفیة كل حساب وثیقة قائمة على إرادة العامل تتضمن الحقوق المالیة المستحقة 

، )أوال(عدة آثار تجاه العامل والمستخدم والتي تتمثل أساسا في براءة ذمة هذا األخیر رتب له، فإنها ت

، مع ثبوت التاریخ في الوصل الذي یساعد في احتساب مواعید سقوط )ثانیا(وٕاقرار حق الطعن فیه 

).ثالثا(الحق في االعتراض واالحتجاج 

براءة ذمة المستخدم –أوال 

ن القیم المالیة المذكورة في الوصل، یكون على عاتق العامل، إن براءة ذمة صاحب العمل م

وهذا بالتوقیع علیه ألن هذا األخیر یكون بمثابة دلیل أو االعتراف على أن المستخدم قد دفع ما علیه 

من المستحقات، والتي تشمل األجر، التعویض عن التسریح، التعویض عن مهلة اإلخطار، أي كل ما 

عمل للعامل بمناسبة تنفیذ عالقة العمل أو إنهائها، وعلى كل هذا فینجم منه یكون في ذمة صاحب ال

.سقوط حق العامل في االعتراض أو االحتجاج على ما جاء في الوصل

أما في حالة استقالة العامل التي تكون غطاء للتسریح، فهنا الوصل ال یحرر المستخدم من دفع 

م یشترط أن یتضمن الوصل بیانات صحیحة التي ال تعویض العامل، ومن أجل براءة ذمة المستخد

.)1(تترك أي مجال لشك ویقوم العامل بالتوقیع علیه

الطعن في وصل تصفیة كل حساب–یا ثان

البیان المتعلق بتاریخ الوصل وتاریخ التوقیع علیه في احتساب المواعید القانونیة للطعن یساهم

وبالرجوع إلى القوانین العربیة السیما القانون .فیه، والذي یكون من حق العامل أو من یمثله قانونا

الحتجاج حول لكأجل یوما من تاریخ التوقیع، هذه المدة التي تعتبر60المغربي حددت هذه المدة بـ 

179-178بن رجال أمال، مرجع سابق، ص -1
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على أن یكون االحتجاج مسببا من طرف العامل ومبینا للحقوق ،في وصل تصفیة كل حسابما جاء 

.)1(محل االحتجاج بهدف إخطار صاحب العمل بااللتزام المترتب على عاتقه

وط الحق في االعتراض أو االحتجاجسق–ثالثا 

یؤدي انقضاء المدة المحددة لالحتجاج إلى سقوط حق العامل في المطالبة بأداءات أخرى أو 

االحتجاج على ما هو وارد في الوصل مما یؤدي إلى براءة ذمة المستخدم تجاه العامل ودفع جمیع 

.)2(العامل على هذه البراءةتأكید ، فهذه المدة بمثابة المستحقات المترتبة على عاتقه

، المتعلق بوصل تصفیة حساب، محكمة النقض 19/02/2015الصادر بتاریخ 508قرار الغرفة االجتماعیة رقم :أنظر-1

:المغربیة، على الموقع االلكتروني

http://socialmaroc.net/glossary /وصل-تصفیة-حساب-التراجع-عنه-خالل-60-یوما/
.179بن رجال آمال، مرجع سابق، ص -2
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خاتمــــــــة

تضمن قانون العمل الجزائري على غرار قوانین العمل للعدید من الدول أهم القواعد 

واإلجراءات الواجب تطبیقها لحمایة حقوق العامل، وتحقیق األمن واالستقرار الوظیفي له، 

الجزائري وضع في هذا الشأن الحد األدنى من األحكام والضمانات القانونیة فنجد المشرع 

لتنظیم عالقة العمل والتقلیل من اآلثار السلبیة المترتبة عن فقدان العامل لشغله عند إنهاء 

.عالقة العمل

ولقد انصب اهتمام المشرع على مرحلة سریان عقد العمل ومرحلة انتهائه لكن لم 

المسألة بصفة خاصة للحریة التعاقدیة وهو الحال وتركة ما بعد عقد العمل یتول تنظیم مرحل

.في العدید من التشریعات

وال تعد في الحقیقة مرحلة ما بعد عقد العمل مفهوما قانونیا مستقال بحد ذاته بل 

.مجرد مجموعة عالقات قانونیة تربط الطرفین بعد انقضاء عقد العمل

ورة تصفیة مخلفات عقد العمل المنقضي وتستوجبها تفرض مثل هذه العالقات ضر 

وضعیات قانونیة جدیدة كحالة التقاعد وكذا من خالل الحقوق التي یرتبها القانون في مثل 

هذه المرحلة، استنادا إلى جملة االلتزامات الممتدة لما بعد عقد العمل والناشئة تبعا لبنود 

.عقدیة خاصة

تهاء عقد العمل ال یشكل حاجزا أمام بقاء بعض على هذا یمكن التأكید على أن ان

الزمن وهذه المسألة تكشف عن استمرار النزعة الحمائیة لقانون  يااللتزامات واستمرارها ف

.العمل حتى في هذه المرحلة السیما من خالل التعویضات التي یقررها كدخل بدیل لألجر

وع من التبعیة بین طرفي كذلك فإن الطابع التعاقدي لهذه العالقة ساهم في فرض ن

عقد العمل للفترة ما بعد عقد العمل عن طریق االلتزامات التي یفرضها من خالل شرطي 

.عدم المنافسة وحفظ السر المهني أو عدم إفشائه
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ها قیود وضوابط مما هذه االلتزامات لم یعر لها المشرع الجزائري االهتمام فلم یضع ل

یة، یضاف إلى الفراغ المسجل حول الوثائق التي إقرار شروط تعسفیفتح المجال إلى

إلى صاحب عمل آخر، كذلك فیما یخص المنصبیتحصل علیها العامل في حالة تغیر 

بتسلیم شهادة العمل فلم یحدد جزاء خاص على عدم تسلیمها رغم أهمیتها، ألنها هي التي 

تثبت مسار العمل الوظیفي والدلیل على عدم االهتمام بهذه الوثیقة، أن القانون لم یشترط أي 

لمشرع إطالقا أال وهو شكل خاص لتحریرها أكثر من هذا فهناك مسألة لم یتطرق إلیها ا

وصل تصفیة الحساب رغم أنه ال یقل أهمیة عن شهادة العمل، وهي المسألة التي یفترض 

.في المشرع االهتمام بها
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قائمة المراجــعقائمة المراجــع

باللغة العربیة: أوال

I.الكتب

شرح عقد الفردي وفقا (أحمد حسن البرعي، الوسیط في القانون االجتماعي، الجزء الثاني .1

.2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، )2003لسنة 12ألحكام القانون 

أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعالقات العمل في التشریع الجزائري، عالقة العمل الفردیة، .2

.2002الجزائر، 

.2005بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة، الجزائر، .3

لجدید، دار سماتي الطیب، التأمینات االجتماعیة في مجال الضمان االجتماعي وفق القانون ا.4

.2014الهدى، الجزائر، 

2002وفقا آلخر التعدیالت لسنة -سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل .5

، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 2001سنة 19وقانون الضمان االجتماعي رقم 

2006.

ي ظل تشریع العمل والقانون اإلداري، قصر عبد الحلیم أكمــــــــون، العقود المهنیة واإلداریــــــــــــــة ف.6

.2007الكتاب، الجزائر، 

ماهیة قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل (حسنین منصور، قانون العمل محمد.7

الجماعي، النقابات العمالیة، المنازعات الجماعیة، التسویة والوساطة والتحكیم، اإلضراب 

2010لبنان، ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، )واإلغالق

، منشورات الحلبي للحقوقتأمین، الطبعة األولى، مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانون ال.8

.2010لبنان، 

هیثم حامد المصاورة، المنتقى في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني، الطبعة .9

.2008األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، 
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II- المذكرات الرسائل و

الرسائل) أ

بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح اإلقتصادي، .1

العلوم في القانون، كلیة الحقوق والعلوم تخصص أطروحة لنیل درجة الدكتوراه 

.2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الجزائري، رسالة فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل ألسباب اقتصادیة في القانون .2

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 

3.

زراره صالحي، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات اإلجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل .4

، جامعة منثوري، وم السیاسیةوالعل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق

.2007–2006قسنطینة، 

المذكرات) ب

مذكرات الماجستیر

لنیل شهادة مذكرةأمزیان نعیمة، اآلثار السوسیو اقتصادیة التقاعد على فئة العمر الثالث، .1

الماجستیر في علوم اإلجتماع الدیموغرافي، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم اإلنسانیة 

.2005واالجتماعیة، ، 

بن رجال آمال، حمایة العامل عند انتهاء عالقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة من أجل .2

الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2008الجزائر بن یوسف بن خده، 

دة الماجستیر، كلیة ، مذكرة لنیل شها"السر المصرفي"بوساعة لیلى، السریة في البنوك .3

.2011الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 

حاج سودي محمد، النظام القانوني لتقلیص العمال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .4

.2008في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في مزاوي علي، النظام القانوني للتأمین عن البطالة.5

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، كلیة الحقوق القانون، 

2007.

مذكرات الماستر

زرنوح حیاة، عوامل التقاعد المسبق لدى المعلمات، مذكرة  لنیل شهادة الماستر في علم .1

–2013، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، ، بسكرة، اإلجتماع، جامعة محمد خیضر

2014.

زیوي عكریة، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر الطبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في .2

القانون تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید آكلي محند 

.2013أولحاج، البویرة، 

ي، مسؤولیة الموظف عن إفشاء السر المهني، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة شیراز جار .3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2014خضیر بسكرة، 

هشام لیوسفي، الحمایة الجنائیة للسر المهني، بحث لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، .4

یة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا فاس، المغرب، كل

201.

مذكرات الدراسات المعمقة

بنوزة هجیرة، ما بعد عقد الشغل، مذكرة لإلحراز على شهادات الدراسات المعمقة في القانون -

.1999، تونس، 3الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تونس 

مذكرات تخرج المدرسة العلیا للقضاء

نور الهدى، اإلنهاء غیر المشروع لعالقة العمل ورقابة القضاء، مذكرة التخرج لنیل حارش -

–2007شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، 

2010.
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III-المقاالت

من قانون 73/4المترتبة عن تطبیق نص المادة الحلول القضائیة للمشاكل"دیب عبد السالم،.1

.2001،الجزائر، 02الغرفة االجتماعیة للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیة،، "90/11

، "مسؤولیة األطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائر"محمد، رایس.2

.2009، العدد األول، 25مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة "المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهني في قانون  األعمال"قایدي حفیظة ،.3

.2016یة، العدد األول، الجزائر، االقتصاد اإلسالمي العالم

IV-المداخالت

الملتقى مداخلة قدمت في أزمة عالقة العمل واألشكال المختلفة للتشغیل، "أحمیة سلیمان، .1

الظروف االقتصادیة للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع :الوطني الثاني حول

10یوميلصدیق بن یحي جیجل،الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ا

.2010مارس  11و

الملتقى مداخلة قدمت في ، "مالحظات حول عقود العمل في القانون الجزائري"إرزیل الكاهنة، .2

الظروف االقتصادیة للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع :الوطني الثاني حول

10یوميالجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل،

.2010مارس  11و

من قانون 73/4الحلول القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة "دیب عبد السالم،.3

.2001الجزائر، ،02الغرفة االجتماعیة للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیة،، "90/11

، "مسؤولیة األطباء المدنیة عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائر"رایس محمد، .4

.2009، العدد األول، 25مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، مجلة "المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السر المهني في قانون  األعمال"حفیظة ،قایدي .5

.2016االقتصاد اإلسالمي العالمیة، العدد األول، الجزائر، 

القانونیة، على الموقع :كریم أبو طالب، القانون االجتماعي، المجلة االلكترونیة.6

b_tfnhDIV-http://www.alkanounia.com/109.html#.V:االلكتروني
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مدى تماشي التشریع الجزائري مع المعاییر القانونیة الدولیة المعتمدة في مجال "لیتیم نادیة، .7

الظروف "الملتقى الوطني الثاني حول مداخلة قدمت في، "التسریح االقتصادي للعمال

جامعة محمد الصدیق "االقتصادیة للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع الجزائري

.2010مارس  11و 10بن یحي جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، یومي 

التعویض عن التسریح من العمل بسبب تغیر الوضعیة القانونیة للمؤسسة "هادفي بشیر، .8

الظروف االقتصادیة "الملتقى الوطني الثاني حول ، "المستخدمة ودوره في جبر الضرر

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "للمؤسسة وأثرها على عالقات العمل في التشریع الجزائري

.2010مارس  11و 10جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، یومي 

V-النصوص القانونیــــة

:النصوص التشریعیة)1

تضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ی08/06/1966مؤرخ في 156–66أمر رقم .1

.11/06/1966صادر بتاریخ49ج ر عدد 

12–83، یعدل ویتمم القانون رقم 31/05/1997مؤرخ في 13–97أمر رقم .2

صادر بتاریخ 38 ج ر عددبالتقاعد، یتعلق02/07/1983المؤرخ في 

04/06/1997.

12–83یعدل ویتمم قانون رقم 1996جویلیة06مؤرخ في 18–96أمر رقم .3

مؤرخ 11–83قانون رقم 07/07/1996صادر بتاریخ  42عدد  یتعلق بالتقاعد، ج ر

صادر بتاریخ28العدد  بالتأمینات االجتماعیة، ج ریتعلق02/07/1983في 

05/07/1983.

المؤرخ75/58، المعدل و المتمم لألمر 2005یونیو 20المؤرخ في05/10أمر رقم.4

26، صادر بتاریخ 44ج ر عدد  ،1975سبتمر المتضمن القانون المدني 26في

.2005یونیو



قائمة المراجـــعما بعد عقد العمل                          

75

بالقانون األساسي العام للوظیفة یتعلق15/07/2006مؤرخ في 03–06أمر رقم .5

.16/07/2006صادر بتاریخ46العمومیة، ج ر عدد 

صادر  28عدد ج ر بالتقاعد، یتعلق 02/07/1983ؤرخ في م12–83قانون رقم .6

.05/07/1983بتاریخ

6یتعلق بمفتشیة العمل، ج ر عدد 1990فیفري 9مؤرخ في 03–90قانون رقم .7

یحدد 11/02/1984مؤرخ في 84/27المرسوم 1990فیفري 7صادر بتاریخ 

یتعلق02/07/1983مؤرخ في 11–83كیفیات تطبیق العنوان الثاني من قانون رقم 

.14/02/1984صادر بتاریخ 7عدد  بالتأمینات االجتماعیة، ج ر

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فیفري 06، مؤرخ في 04–90قانون رقم .8

–91، معدل والمتمم بالقانون رقم 1990فیفري 7، صادر بتاریخ 6عدد العمل، ج ر

.1991دیسمبر 25، صادر بتاریخ 68، ج ر عدد21/12/1991المؤرخ في 28

90/11المعدل والمتمم للقانون رقم 1991دیسمبر 21مؤرخ في  29 – 91رقم قانون .9

25صادر بتاریخ 68عدد ج ر المتعلق بعالقات العمل، 1990أفریل 21المؤرخ في 

، یحدد المبلغ األدنى 1984فیفري 11مؤرخ في 29–84مرسوم رقم 1991دیسمبر 

 ج رللزیادة على الغیر المنصوص علیها في تشریع الضمان االجتماعي، معدل ومتمم، 

.14/02/1984صادر بتاریخ 7عدد 

، یحدد كیفیات تطبیق العنوان 1984فیفري 11مؤرخ في 27–84مرسوم رقم ال.10

، المتعلق بالتأمینات 02/07/1983في  المؤرخ11–83الثاني من القانون رقم 

.1984لسنة 7االجتماعیة، معدل ومتمم، ج ر عدد 

الحفاظ على یتضمن1994ماي 26مؤرخ في 09–94مرسوم التشریعي رقم ال.11

، صادر 34عدد ج ر قد یفقدون عملهم بصفة ال إرادیة،  نالشغل وحمایة األجراء الذی

.1994جوان 1بتاریخ 
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، یحدث التقاعد المسبق، ج 26/05/1994مؤرخ في 94/10التشریعي رقم المرسوم .12

.01/06/1994صادر بتاریخ 34ر العدد 

یحدث التأمین عن البطالة 1994ماي 26مؤرخ في 11–94مرسوم تشریعي رقم .13

34ج ر عدد  لفائدة األجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة ال إرادیة ألسباب اقتصادیة،

.01/06/1994خ صادر بتاری

:النصوص التنظیمیة)2

یتضمن قائمة الدفاتر 1996مارس 6، مؤرخ في 98–96المرسوم التنفیذي .14

صادر بتاریخ،17عدد ج ر والسجالت الخاصة التي یلتزم بها المستخدمون ومحتواها، 

.1996مارس 13

VI-االجتهادات القضائیة:

، مجلة 07/10/2010، بتاریخ 620354رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة االجتماعیة، ملف .1

.2011، قسم الوثائق، السنة 1المحكمة العلیا، العدد 

، المتعلق بالفصل ألسباب 2013أفریل 11الصادر بتاریخ 562قرار الغرفة االجتماعیة رقم .2

.اقتصادیة، محكمة النقض المغربیة

، 06/06/2013الصادر بتاریخ 856الغرفة االجتماعیة بمحكمة النقض المغربیة رقم  قرار.3

.)البطالن–عدم توفره على البیانات القانونیة (المتعلق بتوصیل تصفیة كل حساب 

، المتعلق بوصل تصفیة 19/02/2015الصادر بتاریخ 508قرار الغرفة االجتماعیة رقم .4

.حساب، محكمة النقض المغربیة
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