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 انــــوعرف شكـــر
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي  أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  ( 
 )  صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 . 19 اآلية النملسورة 

 ... إلنجاز هذا العمل  احمده على أن وفقنناهلل و شكر ن     

الذي   أحمد الليل السيد المحترم  ناتقدم بالشكر إلى  أستاذنبالموازاة       
الرشيدة ونصائحه  بتوجيهاته  نالم يبخل علي أشرف  على  هذا العمل و

خص نكما ،    مذكرة ال هنورا على الطريق في انجاز هذ ناالمفيدة التي كانت ل
الذين و جميع األساتذة األفاضل الطلبة في قسم الماستر  نابالشكر زمالئ

  دعمونا ... و اشجعون

 . الشكر والتقديرجميعا فائق  ام منكفل
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 مقدمة
، و الذي ةقضي  1املتةاقدةن أن الةقد شرةة   عن أهم املبارئ اليت ةقوم عليها أي عقد      

ن ، عكان ـــــــــــــاحتدةد زع، إعكاني  ألطراف الةقد اليت عن املفروض أن تكون على قدم املساواة 
 و كيفي  إهناء الةقد ، و هو عن املبارئ الكالسيكي  املتفق عليها يف القانون املدين ...

 
هذا املبدأ يف جمال عالقات الةمل فإنه ال ةستقيم ألنه سيؤري إىل عدم  أررجناإال إننا إذا      

، كون ذاك املبدأ ةفرض عبدأ املساواة بني أطراف الةقد رون النظر إىل عدم التوازن  االستقرار
احلتمي يف عالقات الةمل و هو عدم التوازن بني املستخدم و الةاعل عن  الشيء وبينهما 
 ، لذلك فإن قوانني الةمل تستبةد عبدأ احلرة  التةاقدة  . جتماعي اال االقتصارة الناحي  

 
و بالتايل ، و أعام عدم التوازن هذا ، فإن قوانني الةمل املةاصرة ، و هدفا عنها حلماة       

 ، و كذا  لألفكار التحررة  اليت تناري بذلك استجاب   الةاعل ، تضاعف عن تدخل الدول  
اآلل  اليت تةوض الةاعل عا سيؤري ال حمال  إىل  استةمالالواسع يف  نتشاربالنظر إىل اإل ضرورة  

 تفرض أن استطاعت اليتتفاقم ظاهرة البطال  ، ضف إىل ذلك عساعي التنظيمات النقابي  
 عامل يف للةاعل و أوسع أكرب دماة  تضمنأكثر و أرق   تشرةةات لسن التدخل الدول  على

 . الشغل
 

و اجلزائر املستقل  ، يف هذا اجملال ، عملت مبقتضى أول قانون عمل فرنسي الذي عنح      
، و ذلك  إجتاه املستحدمالتةاقد و فسخ الةقد يف أي حلظ  عتحررا عن اإللتزام يف احلق للةاعل 

تارةخ صدور أول تشرةع جزائري يف جمال تنظيم الةمل ، فبصدور  1975إىل غاة  سن  

                                                           
1
 .املةدل و املتمم (  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58اجلزائري ) األعر رقم  عن القانون املدين 106املارة   
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املتةلق بالشروط الةاع  للةمل يف القطاع  29/04/1975املؤرخ يف  75/31م القانون رق
 حال  وهي ةستطيع إهناء عالق  الةمل إال يف حاالت حمدرة اخلاص ، أصبح صاحب الةمل ال

 عالق  إلهناء الةارة  احلاالت أن   كما ، اقتصارة  ألسباب اجلماعي التسرةح و التأرةيب التسرةح
 فسخ كذلك و االستقال  ، الةجز ، التقاعد على اإلحال  ، الوفاة حال  وهي حمد رة الةمل
،   الةمل لصاحب ةنسب خطأ وهو ، تابةيه أو الةمل رب ةرتكبه جسيم خطأ نتيج  الةقد
 . اجلدةد القانونمل ةتم النص عليها يف  ال احل هي
 

املتضمن القانون األساسي الةام  1978أوت  05املؤرخ يف  78/12مث جاء القانون رقم      
عالق  الةمل و أخرى نامج  عن نزاع تتمثل يف البطالن  النتهاءحاالت عارة   ليضبطللةاعل 

 القانوين ، التسرةح التأرةيب و التسرةح للتقليص عن عدر الةمال .
 

تطور التشرةع املتضمن تنظيم الةمل يف اجلزائر ، إىل غاة  كان عا سبق إطالل  على تارةخ      
 21/04/1990املؤرخ يف  90/11صدور القانون املةمول به حاليا و هو القانون رقم 

،  97/03و  97/02،  96/21،  91/12املتةلق بةالقات الةمل املةدل باألواعر رقم 
نظاعا  تعالق  الةمل ، و وضة( إلهناء  09عنه لتحدر احلاالت التسع )  66جاءت املارة 

  .    1قانونيا خاصا بكل حال  
ه صوصي  ناشئ  عن عدم التوازن بني طريف هذخبعالق  الةمل تتسم  انتهاءو بالتايل ، فإن      

بالنسب  لرب الةمل أو املستخدم حدث قليل األمهي  ، تستوجب و فقط فانتهاؤها ،  الةالق 
اءات ، إذ ةكفي املستخدم اللجوء إىل تةوةض الةمل املسرح قليال عن الوقت و بضةا عن اإلجر 

هذه الةالق  بالنسب  للةاعل متثل عصيب  له ، فهي فقدان  انتهاءأو املنتهي  عهاعه بآخر ... أعا 
                                                           

و هي : البطالن أو اإللغاء القانوين ، إنقضاء أجل الةمل ذي املدة  90/11التسع حاالت عذكورة يف الفرع الثالث عن القانون  1
، اإلستقال  ، الةزل ، الةجز الكاعل عن الةمل ، التسرةح لتقليص عن عدر الةمال ، إهناء النشاط القانوين للهيئ   احملدورة

   فاة .  املستخدع  ، التقاعد و الو 
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ملصدر رزق تةوةض ةتطلب وقتا هاعا و حبثا جارا و قد ةرتك يف نفسيته أثرا عميقا ... هلذه 
عالق  الةمل بتنظيم قانوين هام ةهدف  انتهاءع إحاط  عوضوع األسباب كان عن احلري باملشر 

الطرف الضةيف فيها  باعتبارههذه الةالق   انتهاءباألساس و اخلصوص إىل دماة  الةاعل عند 
 ... و هو عوضوع رراستنا يف هذه املذكرة . 

  
 أسباب اختيار الموضوع:أوال : 

, حبيث املوضوع  اختياريف  ال خيلو أي حبث علمي عن روافع ذاتي  وأخرى عوضوعي       
أهنما عن أساسيات الوصول إىل احلقيق  املنشورة وعةرف  توفق املشرع يف حتقيق اهلدف األمسى 

 . للتشرةع
 
 األسباب الذاتي :/1
األساسي يف أي هنض  الةنصر  باعتبارهالرغب  اجلاحم  يف عةرف  الضمانات القانوني  للةاعل  -

 . اقتصارة  أال وهو املورر البشري
 .يف اإلحاط  الشاعل  لتلك الضمانات  االستنتاجبةد التمحيص و  باالقرتاحاملشارك   -
 
 األسباب املوضوعي :/2
يف اجلزائر عن إشرتاكي  أمهي  املوضوع ملا أثاره عن جدل خصوصا عع تغري التوجه االقتصاري -

 . الكبري للمؤسسات اخلاص  نتشاراالبالتوازي عع  إىل رأمسايل
 و دماة  حقوقه و حرةاته يف ترقي  الةاعل اجتهارهو  املشرع اجلزائري بيان عدى إسهاعات -

  .ألساس يف االقتصار ا وهو املورر البشري
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 إشكالية البحث:ثانيا : 

 الةاع  للموضوع كاآليت :و بالتايل جاءت اإلشكالي  
 عالقة العمل ؟ انتهاءالمشرع الجزائري حقوق العامل عند  إلى أي مدى كفل

 
 ولكي تتضح هذه اإلشكالي  أكثر ميكن طرح التساؤالت اآلتي :

 ؟كافي  حلماة  الةاعل  هل وضع املشرع اجلزائري إجراءات للحد عن تةسف املستخدم -
وضةه املشرع اجلزائري حلماة  الةاعل يف اإلجراءات السابق  عا هو النظام القانوين الذي  -

 ؟ إلهناء عالق  الةمل
 ؟ عند إهناء عالق  الةمل تةوةضاتهل للةاعل احلق يف االستفارة عن  -
عالق   انتهاءإىل أي ررج  وفق املشرع يف وضع ضمانات و فرض وثائق حتمي الةاعل بةد  -

 عمله ؟ 
 

 المناهج المعتمدة::  ثالثا
يف حترةر املوضوع وإخراجه إىل حيز أساسي   اهجعنثالث اعتمدنا يف هذه املذكرة على     

 و هي :  الوجور
 يف وصف األحداث والوقائع والظواهر التارخيي  واالجتماعي  و عتمدا : املنهج التارخيي/1

وزعنها  عن ترتيبها وتصنيفها حسب أمهيتها ايت ةةاجلها هذا البحث وصفا ميكننالثقافي  ال
 . وعكاهنا

 تفكيك املارة الةلمي  و يف حتليل و ناهستخدع: أعا هذا املنهج فا الوصفي املنهج التحليلي/2
 .و استخالص خمتلف حيثيات البحث  رراستها مث إعارة تركيبها



 

                                                                                      5 

يف عقارن  بةض التطبيقات القانوني  لةقد ناه ستةملفا،  املنهج املقارنأعا  املنهج املقارن : /3
املختلف  خاص  كذا بةض التطبيقات يف القوانني  الةمل حسب عضمون قانون الةمل و

 . القانون الفرنسي
 

 حدود الدراسة::  رابعا
مما جتدر اإلشارة إليه أن هذه املذكرة تتناول بالدراس  والتحليل الضمانات املكرس  حلماة       

ذات الصل  خصوصا قانوين التأعينات الةاعل يف قانون الةمل اجلزائري والقوانني األخرى 
والضمان االجتماعي عع الةورة رائما إىل نصوص القانون املدين باعتبارها أساس إبرام أي عقد 

 . برغم اخلصوصي  املميزة لةقد الةمل
 

 
 أهداف البحث:خامسا : 

 وضةه الذي القانوين النظام فةالي  ةهدف هذا الةمل إىل استجالء احلقيق  حول عدى     
 إهناء عند األساسي  الضمانات بةض عن استفارته الةاعل و دماة  أجل عن اجلزائري املشر ع
 .الةمل  عالق 

 
 صعوبات البحث:سادسا : 

, وعن  مجل  عن الصةوبات حسب طبية  املوضوع وعرجةيته الةلمي  تةرتض كل باحث       
 . الةقبات اليت اعرتضنا يف هذا البحث

ن إجراء رراسات تطبيقي  لزةارة إىل وقت أكثر لإلملام للتةمق فيه والتمكن عاملوضوع حيتاج  -
 إلجراء املقارن  بني القانون واملمارس  .، الةمال  ض املؤسسات وكذا عفتشي  الةمل وةب
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 سابعا : خطة البحث :

لإلجاب  على التساؤالت املطروح  و بالتايل على اإلشكالي  الةاع  للبحث و اخلوض يف 
مون املوضوع ، إعتمدنا على خط  عقسم  إىل فصلني ، كل فصل إىل عبحثني على النحو عض

 اآليت :
 

 القواعد اإلجرائية لحماية العامل عند إنهاء عالقة العمل  :األول  الفصل
 اإلرارة  اإلهناء حاالت القواعد اإلجرائي  حلماة  الةاعل يف  :األول املبحث
 الالإرارة  اإلهناء حاالت اإلجرائي  حلماة  يفالقواعد  :الثاين املبحث

 
 العمل. عالقة الحماية الموضوعية للعامل من خالل ضمانات إنهاء :الثاني الفصل
 تةوةضات على احلصول يف الةاعل حق :األول املبحث
 حق الةاعل يف الوثائق و املستندات  :الثاين املبحث

 
 ات .قرتاحاإلوختمنا هذه الدراس  باستةراض النتائج اليت توصلنا إليها عن خالل الدراس  عع 

 
 و هذا التقسيم املفرع خلط  املذكرة :     
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 خطة المذكرة
 الفصل األول : القواعد اإلجرائية لحماية العامل عند إنهاء عالقة العمل

 

 حماية العامل في حاالت اإلنهاء اإلرادية  : المبحث األول
 الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة المستخدم . : المطلب األول

 الفرع األول : التسرةح التأرةيب .     
 . ألسباب إقتصارة الفرع الثاين : التسرةح      

 .الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة العامل  : المطلب الثاني
 الفرع األول : اإلستقال  .     
 .  اإلتفاقيالفرع الثاين : الذهاب      

 الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة منفردة . : المطلب الثالث
 . اإلتفاقيالفرع األول : الفسخ      
 الفرع الثاين : الفسخ القضائي  .     

 حماية العامل في حاالت اإلنهاء الالإرادية : المبحث الثاني
 إستحالة تنفيذ العقد. : المطلب األول 

 الفرع األول : إنقضاء أجل الةقد .     
 الفرع الثاين : الوفاة  .     
 الفرع الثالث : التقاعد  .     
 الفرع الرابع : الةجز الكلي  .     
 الفرع اخلاعس : القوة القاهرة  .     

 إنهاء نشاط المستخدم و العامل . : الثاني المطلب
 الفرع األول : إهناء النشاط القانوين للمستخدم .     
 الفرع الثاين : البطالن أو اإللغاء القانوين لةقد الةمل .     
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 الفصل الثاني : الحماية الموضوعية للعامل من خالل ضمانات إنتهاء عالقة العمل

 

 اتضحقوق العامل في التعوي  : المبحـث األول
 تعويضات التسريح . : المطلب األول

 الفرع األول : حال  التسرةح اإلقتصاري و إهناء نشاط املستخدم .     
 الفرع الثاين : حال  التسرةح غري الشرعي  .     

 تعويضات أخرى. : المطلب الثاني
 اإلجتماعي .الفرع األول : التةوةضات املقررة بقوانني الضمان      
 الفرع الثاين : التةوةضات اإلتفاقي  و املقررة قضائيا .     

 حقوق العامل في الوثائق و المستندات : المبحـث الثاني
 الحق في الحصول على شهادة العمل . : المطلب األول 

 الفرع األول : شكلها و عضموهنا .     
 عن ذلك.الفرع الثاين : تسليمها و جزاءات اإلعتناع      

 الحق في الحصول على وصل تصفية الحسابات . : المطلب الثاني
 الفرع األول : عضمونه و حترةره .     
 الفرع الثاين : اآلثار املرتتب  عنه .     

 
 خاتمة 
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 الفصل األول
 

 القواعد اإلجرائية لحماية العامل عند إنهاء عالقة العمل
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 القواعد عن جمموع  اجلزائري أن ةضع  الةمل كان لزاعا على املشرع عالق  إهناء عند     
عن جه   الةاعل عن جه  و ررعا لتةسف رب الةمل حلقوق ذلك دماة و  احرتاعها الواجب
الةاعل لشغله،و  فقدان خطر عن للتقليل الضمانات عن جمموع  و هذه القواعد هي ، أخرى

 فيكون ، هلذه الةالق  باإلهناء باررت اليت إرارة اجله   حبسب القواعد هذه ختتلف ن قد ـلك
 األول المبحث يف نتناوله سوف عا وهذا الةاعل أو بإرارة عنفررة  ، املستخدم طرف ذلك عن

 ذلك عا خنصصه يفاألطراف  إرارة عن اخلارج  لألسباب الةمل عالق  وقد تكون إهناء ،
  . الثاني المبحث

 
 حماية العامل في حاالت اإلنهاء اإلرادية  : المبحث األول

 

بصف  إرارة  قد  ةالق أحكام قانون الةمل عن النظام الةام ، و و لكن قد تنتهي هذه ال     
تكون بإرارة املستخدم عن خالل التسرةح التأرةيب أو اإلقتصاري ) عطلب أول ( ، بإرارة 
الةاعل عن خالل اإلستقال  أو الذهاب اإلراري ) عطلب ثان ( ، و قد تكون بإرارة عنفررة 

  إلراري أو القضائي ) عطلب ثالث ( .  بالفسخ ا
    

 الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة المستخدم . : المطلب األول
إهناء عالق  الةمل بإرارة املستخدم ةةرب عنها عباشرة مبا ةةرف بالتسرةح ، و حبكم  إن     

 املتةلق املطاق فإن التشرةعالوضةي  غري املتوازن  بني رب الةمل و الةاعل و خاص  ضمن هذا 
و بني  بينه املساواة عن عدم للتخفيف للةاعل قانوني  دماة  توفري إىل أساسا ةهدف بالتسرةح
  .االجتماعي   أو االقتصارة  الناحي  عن سواء املستخدم

عبئ  و كان احلق ، استةمال يف التةسف التسرةح سابقا نظرة  حال  إذ كان ةطرح يف     
 عن و حبكم صةوب  املأعورة  ةستغين األخري هذا جةل عا ، الةاعل على ةقع التةسف إثبات
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املدين  القانون أحكام عن بالتسرةح املتةلق التشرةع انفصل أعام القضاء إىل حني حبقوقه املطالب 
 ةقع اخلطأ إثبات عبئ فأصبح االجتماعي  ، احلماة  يف وقت الحق لتظهر عا عرفت بنظرة 

لذلك  الةاعل ، خطأ إثبات يف واملتمثل التسرةح سبب بتربةر علزعا املستخدم الذي كان على
 أو الشكل حيث عن سواء للتسرةح القانون تنظيم بدون الةاعل دماة  نتحدث عن أن ميكن ال

 املوضوع . حيث  عن
 ةكون، و قد  جسيما خطأ الةاعل ارتكاب حال  يف ةكون تأرةبيا  و مما سبق فإن التسرةح

كلتا احلاالت  ففي اقتصارة  ، ألسباب الةمل عالق  إهناء إىل الةمل رب ةلجأ إقتصارةا حني
اليت هتدف باألساس إىل  املشرع وضةها اإلجراءات اليت عن جمموع  احرتام عن البد املختلف 

 عن اإلجراءات هذه الطرف األضةف يف املةارل  ،  و إذ ختتلف حقوق الةاعل ضياع عدم
آلخر فإننا سنتناول تبةا كال عن التسرةح التأرةيب ) فقرة أوىل ( مث اإلقتصاري ) فقرة  تسرةح

 .ثاني  ( يف عا ةلي 
 الفرع األول : التسريح التأديبي .

 حال  يف دماة  الةاعل أجل عن اجلزائري املشرع وضةها اليت القانوني  الضمانات بني عن
 التشرةةات عن الكثري فنجد 1 اجلسيم اخلطأ حلاالت املسبق التحدةد هي التأرةيب التسرةح
 اجلسيم  األخطاء حاالت تنظيم وحتدةد يف التشدر حاولت اجلزائر وعنها احلدةث  الةمالي 
 يف التو سع يف الةمل لصاحب التقدةرة  وجه السلط  يف الباب تسد حىت وحمدر حصري بشكل
كذا و  ،  2 التأرةبي  الةقوبات غطاء حتت حق الةمال يف للتةسف وعنةا األخطاء جتسيم
،  اخلطأ هبذا الظروف احمليط  االعتبار بةني واألخذ اجلسيم اخلطأ إثبات عبء املستخدم حتميل

                                                           

 عثل املتطورة املقارن  االجتماعي  التشرةةات بةض يف جندها ال قد للةاعل واسة  دماة  توفر اجلزائري القانون يف عيزة هذوه  1
 . الفرنسي القانون

،  2002اجلزائر  2 ، طبة  ، رةوان املطبوعات اجلاعةي  أدمي  سليمان، التنظيم القانوين لةالقات الةمل يف التشرةع اجلزائري  2 
 352ص
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 عن هنائي بشأنه صدور حكم بةد إال جزائيا خطأ ةرتكب الذي الةاعل تسرةح عدممث جند 
 .املختص  احملكم 
 التأرةيب إذا التسرةح أثناء الةمل صاحب هبا ةلتزم إجرائي  قيور وضع إىل املشرع جلأ كما     
 :خالل عن احلماة  تظهر
 .تةوةض وعطل  رون للةزل املؤري اجلسيم اخلطأ عفهوم حتدةد يف املتمثل  القانوني  القيور 1-
 .التسرةح أثناء الةمل صاحب هبا ةلتزم اليت اإلجرائي  القيور 2-

 أوال : القيود القانونية :
 األخطاء احملدرة يف أحد ارتكابه حال  يف تةوةض وبدون الةطل  عهل  بدون الةاعل تسرةح ةتم

 الةمل بةالقات املتةلق و 1990.04.21 يف املؤرخ  11-90القانون  عن 73 املارة
 .اجلزائي التشرةع عليه ةةاقب جسيما خطأ إلرتكابه ، أو الفررة 

 :الحصر سبيل على الجسيم الخطأ لحاالت المشّرع تحديد    - 1
 هي اجلسيم  األخطاء :ع ع ق من 73 م وفق جسيمة أخطاء تشكل التي األفعال-أ

 كما وهي ضرر عنها فينتج شيء فةل  عن االعتناع أو شيء، بفةل إعا الةاعل، هبا ةقوم أفةال
 ةلي :
 قد اليتأو  املهني  بالتزاعاته املرتبط  التةليمات تنفيذ عقبول، عذر بدون الةاعل رفض ذاإ 1 /

 الةارة  املمارس  املستخدم أثناء عينها اليت الس لمي  السلط  عن والصاررة باملؤسس  أضرارا تلحق
  .لسلطاته

 .1 األسرار إفشاء / 2
 التشرةةي  املةمول لألحكام خرقا الةمل عن وتشاوري مجاعي توقف يف الةاعل شارك إذا / 3
 .2 القانوني  بغري الطرق الةمل عن اإلضراب على الةمال حترةض كحال  القانون، هذا يف هبا

                                                           

 . 69/84رقم  الرمسي  اجلرةدة السرة  الوثائق حبماة  اخلاص  للتدابري دراحمل 22/12/1984املؤرخ يف  84/387 رقم املرسوم  1
ل الةم اجلماعي  يف النزعات عن بالوقاة  واملتةلق 06/02/1990املؤرخ يف  90/02رقم  القانون عن 36 م نصت حيث  2

 بإخالء قضائي أعر لتنفيذ االعتثال رفض ةشكل كما الةمل، حرة  عرقل  تشكل " أنه على اإلضراب حق وممارس  وتسوةتها
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 .فعن بأعمال القيام/  4
 األو لي  واألروات واملوار واآلالت واملنشآت البناةات تصيب عارة  أضرار يف عمدا التسبب / 5

 عتابةتها جزائيا . ميكن أعمال وهي بالةمل عالق  هلا اليت األخرى واألشياء
 املةمول به، التشرةع ألحكام وفقا له تبليغه مت الذي التسخري أعر تنفيذ الةاعل رفض إذا / 6

 قانون الةقوبات . مبوجب أةضا عليه واملةاقب باإلضراب عتةلقا إرارةا أعرا لتنفيذ رفضا ةةد
 أثناء الةمل املوار هاته تناول وةكون الةمل أعاكن راخل املخدرات أو الكحول تناول إذا / 7
 على الةمل وحمافظ  عكان حرع  على حرصا جسيما خطأ ذلك وةةترب الةمل، عكان يف أو

 .هبا  املتواجدةن األشخاص وسالع  املؤسس  أعن
 .1 اجلسيم اخلطأ حاالت ضمن املنصب ترك حال  إرراج عدم  - 8
  :العمل أثناء ترتكب التي الجزائية األخطاء -ب

 أخطاء جسيم ، الةاعل ارتكاب حال  يف التأرةيب التسرةح ةتم " :ةلي عا 73 املارة يف جاء
 الةمل أثناء واليت ترتكب اجلزائي التشرةع عليها ةةاقب اليت اجلسيم  األخطاء على وعالوة
…". 

 عن طرف ارتكاهبا حال يف عنها ةرتتب جزائي ، أخطاء أ هنا على القانون ةكيفها اليت فاألفةال
 األفةال ترتكب هاته أن القانون وةشرتط تةوةض، وبدون إخطار عهل  بدون التسرةح الةاعل
 التابة  وسائل النقل استةمال أثناء أو مبناسبته أو الةمل أعاكن يف بالةمل القيام أثناء

 به عةمول هو إىل عا الةناصر هذه تقدةر وةرجع عغاررته أو للةمل الذهاب خالل للمستخدم
                                                                                                                                                                          

- 111095 رقم االجتماعي  الةليا الغرف  احملكم  قرار انظر." اجلزائي  بالةقوبات املساس رون جسيما، عهنيا خطأ املهني  احملالت
 . 158، ص  01، الةدر  ، اجملل  القضائي  20/04/1994يف  املؤرخ

عرتبط   غري أفةال هي ي أ شخصي وليس عاري عةيار هو اجلسيم اخلطأ حاالت لتحدةد هنا املةتمد املةيار أن ونالحظ  1
 القانون احلايل أن إىل ونشري .للتسرةح عربر املشرع ةةتربها مل املستخدم طرف عن الةاعل يف الثق  فقدان حال  عثل الةاعل بشخصي 

املؤرخ يف   75/31 رقم األعر عن 35 املارة مبوجب عنظم  كانت حال  هي و املهني  الكفاءة لةدم الةاعل تسرةح عسأل  ةةاجل مل
 أراء ال ةستطيع عندعا املهني  القدرة لةدم الةاعل تسرةح جتيز اليت اخلاص القطاع يف الةمل بشروط املتةلق  29/04/1975

 أخر عنصب الةاعل يف ترتيب إعارة تكون أن بشرط املؤسس  على أرخلت اليت اجلدةدة التكنولوجي  التطورات عواكب  أو وظيفته
 .عستحيل 
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 عكان خارج الةاعلةرتكبه  الذي الفةل جسيما خطأ ةةترب وال  .الةمل حلوارث بالنسب 
 .الةمل

 و نسجل يف هذه النقط  عاةلي : الجسيم : الخطأ إثبات- 2
أي أن املشرع دمل املستخدم عبء إثبات  :1 الخطأ إثبات عبئ المستخدم تحميل -أ

 اخلطأ بالنظر إىل عدم التوازن بني طريف الةقد كما ذكرنا سابقا .
 :للعامل حماية بالخطأ المحيطة الظروف تحديد -ب

 الذي ارتكبه اجلسيم اخلطأ ووصف حتدةد عند املستخدم ةراعي أن عن البد   للةاعل دماة 
 حلق الذي خطورته والضرر ،ررج  اتساعه ،عدى اخلطأ فيها ارتكب اليت الظروف ، الةاعل

 عمله حنو اخلطأ تارةخ ارتكاب حىت الةاعل ةسلكها كان اليت السرية وكذلك الةمل بصاحب
 املستخدع  . اهليئ  ممتلكات وحنو

 
 :اإلجرائية القيود :ثانيا
 اجلماعي  جمموع  االتفاقيات الةمل، عقد الداخلي النظام القانون، ةفرض التسرةح عملي  عند
 ارتكبه اخلطأ الذي كان عهما الةمل صاحب طرف عن احرتاعها الواجب اإلجراءات عن

 احلماة  عظاهر هم عن أ السابق  اإلجراءات هاته وتةترب خطورته، ررج  كانت وعهما الةاعل
 ة نظمها عسأل  هي التأرةيب إجراءات التسرةح ن فإ اجلزائري، القانون وحسب  .املسرح للةاعل
 التسرةح، لقرار الكتايب التبليغ على اإلجراءات إلزاعا هذه تنص أن على الداخلي، النظام

 للهيئ  تابةا آخر لةاعل خرياأل هذا اختيار عع إعكاني  املةين للةاعل الةمل صاحب استماع
  2 .الصطحابه املستخدع 

                                                           
1
 .الفررة  الةمل بةالقات املتةلق 21/12/1991املؤرخ يف  91/29عضاف  بالقانون رقم  73/1راجع املارة   

2
 املتةلق بةالقات الةمل. 90/11املةدل واملتمم للقانون  21/12/1991املؤرخ يف  91/29عن القانون  2-73املارة   
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صاحب  عن احرتاعها الواجب اإلجراءات هي عا حتدر الةمل قانون عن ةليها وعا  73فاملوار  
 .هذه اإلجراءات خمالف  عن املرتتب اجلزاء حتدر وكذلك التأرةيب التسرةح إىل وءاللج عند الةمل
 خمالف  على واجلزاء املرتتب األوىل عرحل  يف احرتاعها الواجب اإلجراءات هي عا أوال   فنحد ر

 عن التأرةيب التسرةح عملي  الةموم متر وعلى ثاني ، عرحل  يف الةمل صاحب عن القواعد هذه
 :التالي  باملراحل اإلجراءات حيث

و الذي البد أن حيرتم شكال عةينا و آجاال حمدرة و عضمونا عناسبا  ، باالستدعاء االلتزام -
 و عضبوطا.

 للةاعل . االستماع -
 التبليغ الكتايب بقرار التسرةح . -

 للمطالب  القضاء إىل ةلجأ أن حقه فمن شرعي غري تسرحيه أن للةاعل بنيت  إذاو يف األخري ، 
  بةد وذلك الةمل، قانون عن عكرر 73 باملارة عمال  ضده، الصاررة التأرةبي  الةقوب  ببطالن
 .1 املصاحل  إجراءات و الداخلي  التسوة  طرق استنفاذ

 
 
 
 
 

                                                           
 اهليئ  راخل الةمل يف الفررة  النزاعات ملةاجل  الداخلي  اإلجراءات حتدر إن للةمل اجلماعي  االتفاقيات و للمةاهدات فيمكن  1

 اةام8  اللخ جواب تقدمي عليه ةتةني الذي املباشر رئيسه على األعر الةاعل ةةرض, اإلجراءات هاته غياب حال  يف و املستخدع 
 أو املستخدعني بتسيري املكلف  اهليئ  إىل األعر ةرفع ,الرر مبضمون الةاعل رضا عدم أو الرر عدم حال  يف و األخطار تارةخ عن

 تارةخ عن األكثر على ةوم 15 خالل املوضوع عن جزء أو كل رفض أسباب عن كتابيا الرر ةكون و, احلال  حسب املستخدم
 ةدخل حيث الةمل عفتش بإخطار الةاعل ةقوم املستخدع  اهليئ  عستوى على الداخلي  املةاجل  إجراءات استنفاذ بةد و,اإلخطار

 للةاعل ةقدم املصاحل  إمتام يف األخري هذا اخفق إذا و الةمل عفتش غيابه يف و املصاحل  عكتب هبا ةقوم اليت املصاحل  عرحل  يف
 املوار راجع ,للمحكم  االجتماعي القسم أعام القضائي  املرحل  يف الدخول عن ةتمكن لكي املصاحل  عدم حمضر

 ل .الةم يف الفررة  املنازعات بتسوة  املتةلقالقانون   عن  20,19,5,4,3
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 . ألسباب إقتصاديةالفرع الثاني : التسريح 
 

الةمال  وعلى عاع  بصف  الشغل عامل على سلبيا انةكاسا التكنولوجي للتطو ر كان لقد     
 بةدا واسةا أخذ بل حمدرة وألسباب فرري شكل يف ةتم التسرةح ةةد مل حيث خاص ، بصف 

 السبب جدةد وهو مبفهوم بل التقليدة  األسباب عن لسبب ليس مجاعي شكل يف ةتم فأصبح
 .االقتصاري 

 أجنيب هو بل الةاعل، بشخص ةرتبط ال الذي ذلك هو للتسرةح االقتصاري السبب و     
 أو السن املتكررة الغيابات أو الةمل عن الطوةل والغياب التأرةيب السبب ةقصي عا عنه وهذا

 إشكال حتدةد ةطرح قد نفسه االقتصاري السبب أن إال .املهين أو اجلسماين الةجز أو
 ةضطر اليت املؤسس  املستخدع  تواجه اليت املالي  و االقتصارة  بالصةوبات ةرتبط فقد عفهوعه،
 ةرتبط قد أخرى، جه  جه  وعن عن هذا حياهتا، على لإلبقاء الةمال تسرةح إىل صاحبها
 هيكل  وإعارة التكنولوجي  عثل التحو الت أخرى اقتصارة  باعتبارات االقتصاري السبب
األخرى،ولكن الذي ةهمنا  املؤسسات ملواجه  عنافس  الةمل صاحب هبا ةقوم اليت املؤسس 
 بةد احرتام إال ة اقتصار ألسباب التسرةح عملي  إىل اللجوء ةستطيع ال املستخدم هو أن
 بدون املهني  يف حياته الةاعل دماة  عن أبدا التكلم ميكن فال القانوني ، اإلجراءات عن جمموع 

 سواء قانوني  قواعد طرةق التسرةح عن تنظيم عن فالبد التسرةح ، حلق تأطري هنالك ةكون أن
 بتدابري جاء إذ 1 اجلزائري املشرع فةله عا وهذا املوضوع، حيث عن أو اإلجراءات حيث عن

 الةمل صاحب عن احرتاعها الواجب اإلجراءات على نص كما عملي  التسرةح، لتفاري وقائي 
                                                           

 الذةن األجراء ودماة  الشغل على باحلفاظ واملتةلق 1994عاي  26 يف املؤرخ 09 - 94 رقم التشرةةي املرسوم بإصدار  1
 . اقتصارة  ألسباب و ال إرارة  بصف  عملهم ةفقدون
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اخلاص   الرتتيبات عن جمموع  التشرةةي املرسوم هذا يف وجند .االقتصاري القيام بالتسرةح عند
 :يف أساسا تتمثل اليت و االقتصاري للتسرةح املةرضني األجراء حبماة 
 .اقتصارة  ألسباب عملهم ةفقدون الذةن األجراء توظيف  -/1
 نصوص قانوني  إطار يف وذلك الةمل على احلفاظ أجل عن عموعي  عساعدة تقدمي  -/2
 .بذلك خاص 
 .املسبق التقاعد نظام إحداث  -/3
   1.البطال  على التأعني نظام إحداث  -/4

 
 الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة العامل . : المطلب الثاني

كما أن إهناء عالق  الةمل تكون عن إرارة املستخدم كما رأةنا سابقا ، فإنه بإعكان الةاعل  
االستقال  ) فقرة  تقدمي طرةق عن و ذلك سواء بإرارته الةمل عالق  إهناء إىل ةلجأ أن كذلك
فقرة ثاني  ( سنتطرق إىل احلماة  املقررة للةاعل يف اإلراري )  الذهاب طرةق أو عن أوىل (

  .احلالتني تبةا عن خالل الفقرتني املواليتني 
 

 الفرع األول : اإلستقالة .
 

حق  وهو عمله، عنصب ليغارر استقالته ةقد م أن له فيمكن الةاعل، حق عن االستقال      
 الةمل الفررة  بةالق  املتةلق 90/11  قانون عن 68 املارة نص مبوجب القانون له خو له
 وال عليه ميكن االعرتاض ال الةام النظام عن االستقال  يف الرغب  إبداء يف الةاعل حق وةةترب

 .اجلماعي  باالتفاقي  وال الةمل بةقد ال به املساس

                                                           
 على الشغل باحلفاظ واملتةلق 26/05/1994املؤرخ يف  94/09رقم  التشرةةي املرسوم عن 03 املارة الشأن هذا يف راجع  1
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 :االستقالة تقديم عند للعامل القانونية الحماية- أوال
 املدة أو احملد رة الةمل عالق  بني ةفر ق ال واملشر ع للةاعل، القانون خو له حق االستقال      
 احلاالت يف كل عضمونا وةبدوا الةموم صيغ  يف جاء االستقال  يف فاحلق املدة، حمد رة الغري
 عمل بةقد الةاعل عرتبطا ةكون فةندعا الفرنسي، وعنها املقارن  القوانني يف جنده ال عا وهذا
 قانون عن  122نص املارة  عن ةفهم عا وهذا استقالته ةقد م أن حقه عن ليس املدة حمدر

  . الفرنسي الةمل
 تكون أن  أوال   فأشرتط فقط، الشكلي  الشروط حيث عن االستقال  اجلزائري القانون نظم ولقد

  1.شفوة  تكون ال أي كتابيا عقد ع 
 املشر ع الفرنسي عكس االستقال ، تقدمي قبل قراره عراجة  اجل عن للةاعل فرص  ذلك وميثل
 حال  يف إثبات االستقال  ، و أعا عبئ عشكل ةطرح عا وهذا عةين ، شكلي  فيها الةفرض الذي
 . 2 استقال قد الةاعل على أن الكتايب الدليل ةقد م أن املستخدم على فيجب نزاع وجور
 ةغارر الةاعل ال أن يف ةتمثل الثاين الشرط عا أ بالكتاب ، املتةلق ول األ للشرط بالنسب  هذا

 االتفاقات واالتفاقيات حتد رها اليت للشروط وفقا عسبق إشةار فرتة بةد الإ عمله عنصب
 و أخرى إىل وعن عؤسس  آخر إىل نشاط قطاع عن املسبق اإلشةار عدة وختتلف اجلماعي ،

 أقصر وتكون املهين، ضمن الس لم عرتفةا عنصبا ةشغل الةاعل كان إذا نسبيا طوةل  تكون
 .املستوى  اخنفض كلما

 فاالستقال  للمستخدم، بالنسب  وال للةاعل بالنسب  ال تفكري فرتة ليست الفرتة هذه أن إال
 .إرساهلا بةد لرتاجةه أثر فال وعنه للمستخدم تبليغها مبجرر للةاعل علزع  تصبح
 :القضائي االجتهاد وفق االستقالة عن المترتبة اآلثار من العامل حماية- ثانيا

                                                           
1
 .سابقا إليه املشار الفررة  الةمل عالقات قانون عن 68 املارة راجع  

2
 48عدر  1997نشرة القضاة -08/11/1993املؤرخ يف  101073رقم  -الغرف  االجتماعي  –راجع قرار احملكم  الةليا   

 .194ص 
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 الكتاب  واحرتام خيص   فيما فقط الشكلي  الشروط حيث عن االستقال  عوضوع املشر ع نظم لقد
 خت لف عن اآلثار املرتتب  ةنظم مل وبالتايل املوضوعي  للشروط ةتطرق مل لك نه املسبق، اإلشةار

 احملكم  اجتهارات إىل عن الرجوع  البد   القانوين الفراغ هذا وأعام املوضوعي  الشروط هذه
 .اجملال هذا يف الةليا
 املرتتب  عن النتائج عن الةاعل دماة  شأهنا عن القواعد بةض القضائي االجتهار وضع فلقد

 ةةرب   القضائي أن االجتهار وةشرتط كتابي ، االستقال  تكون أن القانون اشرتط فلقد االستقال ،
 عند لبس أي حتمل ال حر ة إرارته تكون أن و الةمل عالق  حل   يف إرارته عن صراح  الةاعل
 االستقال   . تقدمي
 :حول تتمحور اإلشكاالت عن جمموع  الةمل إهناء كحال  االستقال  وتثري
 استقالته . عن الةاعل تراجع عسأل  حول 1-
 اإلشةار . فرتة عرور بةد املنصب يف البقاء عسأل  حول 2-
 واإلكراه . الضغط حتت االستقال  تقدمي عسأل  حول 3-
 االستقال  . تكييف إعارة عسأل  حول 4-
 املنصب . ترك و االستقال  حول 5-
 إللتزاعاته . الةمل صاحب تنفيذ عدم نتيج  املقدع  االستقال  6-

 
 . 1 اإلتفاقيالفرع الثاني : الذهاب 

 
 عن طرةق املستخدم بإرارة تنتهي كما االستقال ، طرةق عن الةاعل بإرارة الةمل عالق  تنتهي

 عالق  إهناء تؤري إىل جدةدة حال  األخرية اآلون  يف ظهرت احلالتني هاتني بني عا و التسرةح،

                                                           
 األوىل، بالدرج  الغالب  هي الةمل صاحب إرارة تكون األحوال كل يف لكن األطراف، باتفاق ةتم اإلراري الذهاب أن صحيح  1
 .املستخدم على شروطه بفرض له ةسمح ال اقتصارةا ضةيف عركز يف كونه فقط سطحي  شكلي ، إرارة فهي الةاعل إرارة عاأ
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 القانوني  ضمن احلاالت ترر مل لإلهناء خاص  حال  وهي اإلراري، بالذهاب تةرف الةمل
 احلايل االقتصاري فرضها الوضع إمنا و ،1 الةمل قانون عن 66 املارة مبوجب عليها املنصوص

 بني الطرةق  هبذه الةمل عالق  إىل إهناء اللجوء ةتم و .للطرفني عشرتك  عصلح  تلبي  اجل عن
 اإلشارة عن املستوى وآلبد رفيع إطار غالب األحيان يف ةكون الذي والةاعل الةمل صاحب

 توحي فهي عنها، املةىن املقصور تؤري ال "اإلراري الذهاب " أي التسمي  هذه أن إىل أوال
 طرةق عن اإلهناء هو إىل الصواب فاألقرب الةاعل، بإرارة الذهاب ةكون عندعا باالستقال 

 ةستوجب انه إال التسرةح، و بني االستقال  وسط طرةق هو اإلراري فالذهاب عشرتك، اتفاق
 .عمليا اإلراري الذهاب فيه ةرتجم الذي اإلطار القانوين هو املشرتك االتفاق و الطرفني، اتفاق
 :اإلرادي الذهاب شرعية مدى- أوال

 له أن ةلجأ ميكن كما الةمل، عالق  إهناء حاالت عن كحال  اإلراري الذهاب ةكون أن ميكن
 عن الةالق  املوجورة فرغم الةمال، عدر عن بالتقليص املتةلق  التدابري ضمن الةمل صاحب

 عالق  أن نتصوراهناء ميكن انه إال االقتصاري، التسرةح و اإلراري الذهاب بني الواقع حيث
 .2 بالتسرةح تلك املتةلق  غري أخرى حاالت مبناسب  املشرتك االتفاق طرةق عن الةمل

 (9 ) ضمن التسع اإلراري الذهاب على ع ع ق عن 66 املارة يف اجلزائري املشرع ة نص مل
 التفسري فإن الةامالنظام  عن القواعد هذه أن مبا و ،3 الةمل عالق  تنهي اليت القانوني  حاالت
 أن عارام للقانون حال  خمالف  هو اإلراري الذهاب أن نةتقد جيةلنا 66 املارة لنص الضيق
 .صراح  عليه ةنص مل املشرع

 :العامل حماية عن المدني للقانون العامة القواعد قصور- ثانيا

                                                           
 ، عرجع سابق . 90/11القانون   1
– الةليا احملكم  -املهني  األعراض و الةمل عنازعات جمل  -اجلدةد التشرةع يف الةمل عالق  : بةنوان حماضرة– السالم عبد ذةب  2

 ص ،2 اجلزء ، 1997 - االجتماعي  الغرف 
3
 . 2سبق و أن تم ذكر الحاالت التسع ص   
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إتفاق  طرةق عن الةمل عالق  إهناء حال  على 90/11  قانون عن 66 املارة تنص مل
 عن106 للمارة بالرجوع احلال  هلذه القانوين األساس عن البحث ةستوجب مما األطراف،

 .األطراف بني املشرتك االتفاق طرةق عن الةقد إهناء جتيز اليت املدين القانون
 فهو املتبارل  بينهما، االلتزاعات حمتوى حول التفاوض بةد الطرفني باتفاق الةمل عالق  وتنتهي

 هو عارة ةكون املستخدم و الطرفني اتفاق ةتطلب الةمل، لةقد الرضائي اإلهناء عن نوع
 .1 اإلراري الذهاب طرةق عن الةمل عالق  إهناء يف املباررة صاحب
ا اإلراري الذهاب لشروط وبالنسب   وأن تكون الرضا، عيوب عن خايل االتفاق ةكون أن البد 
 أو تدليس لغلط أو بطالن رعوى حمل االتفاق هذا ةكون أن ميكن كما وصرحي ، حرة اإلرارة
 اإلراري الذهاب إعارة تكييف فيمكن االتفاق يف الصح  شروط توفر عدم ثبت عىت و إكراه،

 ةكون أن وجيب التةسفي، اخلاص  بالتسرةح القواعد النزاع حال  يف عليه تسري تسرةح إىل
 ليست فهي الشكلي  أعا التةاقد، أهلي  لدى املتةاقدةن تتوفر وأن عشروعني الةقد وحمل سبب

 شروط كل توافر ورغم االخري هذا أن إال االتفاق، عن هذا النوع وجور إلثبات عارا عا ضرورة 
 ةقال  الةاعل ةقوم فةندعا الشكوك، عن الكثري وحيملةكون صحيحا ،  عا فأقل وأركانه صحته

 الةمل، عقد ةفرضها اليت التبةي  عالق  ضغط حتت ةكون عليه هش بالتوقيع اتفاق أ نه عنه
 ةنتج االتفاق هذا فإن الةموم عةيبا وعلى رضاه ةكون بأن احلال  هذه يف االحتمال  فيقوى

 املنبثق  اللتزاعاته األطراف أحد تنفيذ حال  عدم يف إال فيه الطةن ميكن وال القانوني  آثاره كل
 اإلراري الذهاب حال  يف الةاعل وةتحصل الشروط القانوني ، ختلف حال  يف أو االتفاق عن
 احملكم  إةاه ستمنحه كانت الذي عن اكرب و التسرةح التةوةض عن عارة ةفوق تةوةض على
 له تسمح و التقدةر عبارات حتمل عمل شهارة على إىل حصوله إضاف  نزاع، حال  يف

 عن اإلراري الذهاب حال  يف الةاعل ةستفيد وال أسرع، بطرةق  وظيف  جدةدة على باحلصول
أو  اإلجراءات صح  عدم عن بالتةوةض املطالب  ميكنه ال انه كما بالتسرةح اإلجراءات املتةلق 
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 عن ال  و اإلخطار عهل  عن ةستفيد ال كما التسرةح، عن التةوةض أو التةسفي التسرةح عن
 .البطال  عن التةوةض

 : العمل قانون في اإلرادي الذهاب حالة تنظيم ضرورة- ثالثا
 على التأعني واملتضمن 26/05/1994املؤرخ يف  94/09  رقم التشرةةي املرسوم أشار لقد

 عفهوعه أن حيد ر وبدون إنذار سابق رون اإلراري الذهاب حال  اىل اخلاعس  عارته يف البطال 
 .البطال  عن التاعني عن ةستفيدون ال الذةن الةمال استثىن عندعا وذلك

 حتمي الةاعل قانوني  قواعد وجور عدم ةةين اإلراري الذهاب حلال  الةمل قانون تنظيم عدم إن
 عن حدا أرىن توفر اليت املدين، للقانون الةاع  القواعد تطبيق إىل حتما بنا ةؤري عا وذلك

 اجلزائري املشر ع فةلى .الةمل صاحب على األعباء ختفف نفسه احلني ويف للةاعل الضمانات
 بنصوص عةاملها وحيدر الذهاب اإلراري طرةق عن الةمل عالق  إهناء حال  بتنظيم ةقوم أن

 ةفرق وأن الةمل صاحب تةسف عن حلقوق الةمال دماة  الةمل قانون يف صرحي  و خاص 
 ةرتبط عا فكثريا .اقتصارة  ألسباب اإلراري الةاري والذهاب اإلراري الذهاب حاليت بني أةضا

 لصاحب ميكن انه ةرى عن هناك احلال  هذه ويف صارة ،باألسباب االقت اإلراري الذهاب
 تدابري ضمن اإلراري الذهاب حال  ةدرج أن الةمال عدر إىل تقليص ةلجئ عندعا الةمل

 التدابري هذه كون ، 94/09رقم  التشرةةي املرسوم عن 8 و7 املارتان عليها مبوجب املنصوص
 إن الةمال عدر بتقليص ةقوم عندعا الةمل لصاحب ميكن أي احلصر سبيل تأيت على مل

 الةمل قانون يف الةام النظام إن و خاص  التسرةح تدابري عن كتدبري اإلراري الذهاب ةلجئ إىل
 . 1 اجتماعي و نسيب عام نظام هو اجلدةد

 اإلراري مبمارس  الذهاب عشكل  حيل   صرحي  قانوني  بنصوص النقط  هلذه املشر ع تنظيم و
 حتت تسرةح حال  مبةىن بصدر نكون عندعا أي الةمل صاحب طرف عن الةمال على ضغط
 ألسباب اإلراري الذهاب حال  يف حل   أحسن ولةل   ، إراري ذهاب عق نع غطاء إراري ذهاب

                                                           
1
 محمد ناصر الدين قريش ، مقال بعنوان '' الدهاب اإلرادي لألجير في حال إنهاء عالقة العمل '' ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  

 .  512ص  35العدد  2، رقم  1997اإلقتصادية و السياسية ، 
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 حال  الذهاب على االقتصاري بالتسرةح املتةلق  القانوني  القواعد تطبيق اعتدار اقتصارة  هو
 الفرنسي . املشرع إليه ذهب عا هذا و اإلراري

 
 الحماية القانونية في حالة اإلنهاء بإرادة منفردة . : المطلب الثالث

 للةقور الةاع  بالقواعد الةمل عمال عالق  بفسخ أن ةبارر التةاقدة  الةالق  أطراف ألحد ميكن
 عن عن هذه الةالق  ، و ذلك إعا املرتتب  االلتزاعات عن ةتحر ر لكي اجلانبني و ذلك  امللزع 

عن جه  عن خالل  الةمل صاحب جانب عن أو الةاعل جانب عن الةمل عالق  طرةق فسخ
 عقد لفسخ القضاء إىل ةلجأ أن أطراف الةقد ألحد ميكن الفسخ اإلراري ) فرع أول ( ، كما

 ) فرع ثان ( . .القضائي بالفسخ ةةرف عا و ذلك  الةمل
 

 . اإلتفاقيالفرع األول : الفسخ 
 عن أن ةطلب الةمل عقد يف الطرفني ألحد ميكن جلانبني امللزع  للةقور الةاع  للقواعد استنارا
 الةمل . صاحب عن بطلب أو الةاعل عن بطلب عا إ وةكون الةمل، عقد فسخ اآلخر
 :منفردة بإرادة الفسخ حق إلى الرجوع- أوال

 اإلجراءاتكاف   حيرتم أن فةليه املباررة صاحب هو الةاعل كان فإذا :للعامل بالنسبة 1-
ا فال باالستقال  واملتةلق  الةمل عقور فسخ يف هبا املةمول  املسبق اإلخطار حيرتم عهل  أن بد 

 .1الةمل  وعقد والةرف اجلماعي  االتفاقيات يف حمد رة هي كما
وبتطبيق  الةمل لصاحب ميكن هل :هنا ةطرح الذي والسؤال :للمستخدم بالنسبة 2-
 التأرةيب أو التسرةح حاالت غري يف عنفررة بإرارة الةمل عالق  إهناء إىل ةلجأ أن القانون
 ؟ خطأ ةرتكب مل الذي الةاعل تسرةح ميكن هل أخرى بصيغ  أو االقتصاري؟ التسرةح

                                                           
 .344 ص السابق، املرجع سليمان، أدمي   1
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 تنص فهي 21/12/1991يف  املؤرخ  91/29رقم  بالقانون عضاف 73 املارة  إىل فبالرجوع
 حتد ر اليت عهل  الةطل  يف احلق جسيما خطأ ةرتكب مل الذي للةاعل التسرةح خيول " :على
 حق إىل املشر ع و اليت تةين بالتايل رجوع." اجلماعي  االتفاقيات أو االتفاقات الدنيا عدهتا

 عنفررة . بإرارة الفسخ
 :العطلة مهلة من خطأ يرتكب لم الذي العامل استفادة- ثانيا
 على 21/12/1991يف  املؤرخ  91/29رقم  املارةعن قانون الةمل املضاف  بالقانون تنص

 حتدر اليت الةطل  عهل  احلق يف جسيما خطأ ةرتكب مل الذي للةاعل التسرةح خيول " :ةلي عا
 املدة حمد رة غري الةمل عالق  تنتهي ال ." اجلماعي  االتفاقيات أو االتفاقات، يف الدنيا عدهتا

 زعني  فرتة خالل عؤقتا قائم  الةالق  هذه تبقى الفاسخ وإ منا الطرف إرارة عن التةبري حلظ  يف
 عن القليل نقول أو الكايف الوقت الةاعل ملنح وذلك عهل  الةطل ، أو " اإلخطار عهل  " تدعى
 بدةال إجيار عن الةمل صاحب ةتمكن لكي الوقت نفس ويف عمل جدةد عن للبحث الوقت
 .1 لةمله املغارر للةاعل

 عكس التشرةةات جدا، ضيق  حدور يف إال اإلخطار عهل  ة نظم مل اجلزائري إال أن املشر ع
 .وواسع رقيق بشكل عنظم  جندها الفرنسي القانون عثل املقارن 

 الةمل عالقات قانون73 املارتان يف شدةد بإجياز اإلخطار عهل  إىل اجلزائري املشرع أشار فقد
 لكن اجلماعي  لالتفاقيات ذلك تاركا عد هتا وال آثارها وال شروطها حتدةد بدون وذلك الفررة 

 ؟ احلال  هاته يف الةمل فما اتفاقيات مجاعي ، هلا ليس اليت للمؤسسات بالنسب  ةطرح اإلشكال
 التالي  : املسائل تثري اإلخطار عهل  فإن عاع  وبصف 

                                                           
 يف احملدرة اإلجراءات إحرتام ضمن أعاله، 73 املارة يف عليه املنصوص التسرةح على ةةلن " :أن على 73/2  املارة تنص  1

 املتةلق  القواعد لزوعا املستخدم فيها ررةح عكتوب  وثيق  هو الداخلي النظام " :على 77 املارة وتنص . " الداخلي النظام
 وررجات املهني  األخطاء طبية  التأرةيب، اجملال يف الداخلي النظام ردحي .واالنضباط واألعن الصحي  الوقاة  و للةمل التقين بالتنظيم

 ." التنفيذ وإجراءات املطابق  الةقوبات
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 .1الةطل   عهل  عدة 1-
 . 2 الةطل  عهل  شروط 2-
 الةطل  . عهل  أثناء األطراف عركز 3-
 الةطل  . عهل  تنفيذ 4-

 
 الفرع الثاني : الفسخ القضائي  .

 
 صاحب ةلجأ أن ميكن فهل عالق  الةمل، به تنتهي القاضي عن حبكم ةكون القضائي الفسخ
 ؟ الةمل عقد عن املرتتب  التزاعاته ةنفذ الةاعل مل إذا الةمل عقد بفسخ للمطالب  للقضاء الةمل
 .؟ بإلتزعاته الةمل إخالل صاحب حال  يف ذلك للةاعل ميكن وهل
 :العامة القواعد طريق عن العمل لعالقة القضائي الفسخ- أوال
 اآلخر الطرف ةف مل إذا الةقد فسخ الطرفني أحد ةطلب عندعا بالتقاضي الفسخ ةتم

 .3 به القاضي حكم صدور بةد إال هنا الفسخ ةتم وال املدةن إعذار بةد وذلك بإلتزاعاته
 الةمل إىل صاحب ةلجأ فلماذا للدهش  ، عثري أعر قضائيا الةمل عقد فسخ إىل أن اللجوء إال

 حني يف يف الدعوى للفصل طوةل  شهور االنتظار إىل إضاف  قضائي  عصارةف وةدفع الةدال 
 املنفررة . بإرارته إهنائها الةمل عالق  طريف ألحد ميكن

 تطبيق القواعد الستبةار حماول  إال احلقيق  يف هو عا قضائيا الةمل عالق  فسخ إىل فاللجوء
 املدين القانون تطبيق عبارئ استبةار عن البد و بالتايل  .بالتسرةح املتةلق  القانوني  واإلجراءات

 متنح اليت الةمل بقانون القواعد اخلاص  تطبيق واستبةار بالتحاةل الةمل لصاحب مسحت ك لما

                                                           
 شروط التشغيل القانون هذا حيدرها اليت الشروط حسب تربم اليت اجلماعي  اإلتفاقيات تةاجل "على أن :  120/8املارة  تنص  1

 ." املسبق واإلشةار التجرةب فرتة " … التالي  الةناصر خصوصا تةاجل أن وميكنها والةمل
 .الفررة  الةمل عالقات قانون عن 73 املارة  2

 . 90 ص 1975 القاهرة-النشر و للطباع  الثقاف  رار-اجلدةد اجلزائري الةمل قانون شرح يف الوجيز حسن، عوض علي.ر  3
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 تشكل الةمل قانون مينحها اليت الضماناتأو  املزاةا هذه فمجموع للةاعل، القانوني  الضمانات
 تقييد طرةق عن األساس هذا دماة  عن للةاعل والبد القانوين للنظام األساس، أو األرضي 
 يف ذلك على ةنص خاص نص وجور بضرورة عالق  الةمل إلهناء القضائي الفسخ إىل اللجوء
  .الةمل قانون

 احلق يف عن االستغناء ةةارل هو القضائي الفسخ طرةق عن الةمل عالق  بإهناء فالسماح
 اليت إجراءات التسرةح عن االستغناء اإلخطار، عهل  عن االستغناء التسرةح، عن التةوةض
 صاحب اليت ةةتمدها لألسباب القاضي عراقب  عن االستغناء الدفاع، حقوق احرتام تضمن
 .عنصبه الةاعل إىل إعارة احتمال عن االستغناء وكذلك الةمل عالق  إلهناء الةمل
 :القضائي الفسخ حالة في القاضي دور- ثانيا
 فسخ عالق  ةطلب الةمل صاحب أن أي النوع، هذا عن نزاع أعاعه ةةرض الذي القاضي هل

 ةقوم أم القاضي أو ل كحل القضي  يف الفصل ةرفض ببساط  القاضي فهل قضائيا، الةمل
 حال  اعترب القضي  لو إشكال، فهناك .؟ تسرةح حال  بصدر أ نه وةةترب التكييف بإعارة

 عن تبةات التسرةح حتمل لةدم الةاعل تسرةح ةرةد ةكن مل رمبا الةمل فصاحب تسرةح،
 على القضي  وال ةكيف الدعوى قبول بةدم القاضي حيكم أن هو املةقول واحلل .تةوةضات

 مل عا نفسه تلقاء ن التكييف  ةةيد ال القاضي حيث األطراف، أحد بطلب إال تسرةح أ هنا
 .1 األطراف ةطلبه

 
 

                                                           
 بحماية يتمتعون الذي للعمال بالنسبة الفرنسي القانون في به معموال كان العمل لعالقة القضائي الفسخ إلى اللجوء نإ  1

 مفتش رخصة على الحصول في العمل صاحب يفشل حين العمال، ممثلي مثل المدة محددة غير العمل عقود فية خاص
 عالقة إنهاء تجيز الفرنسية النقض محكمة كانت كما منه، للتخلص للقضاء اللجوء سوى أمامه يبقى فال العامل لتسريح العمل
 لم ولو حتى التعاقدية إللتزماته األطراف أحد تنفيذ عدم على مؤسس دعوى رفع كان كلما القضائي الفسخ طريق عن العمل
 موقف هذا لكن التسريح، عن والتعويض اإلخطار مهلة بدون العامل من العمل صاحب يتخلص وهنا جسيم خطأ عنه يصدر

 بعد فيما الفرنسية النقض محكمة عنه تراجعت
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 الالإرادية اإلنهاء حاالت فيالعامل حماية  :الثاني المبحث
،  بةدعا خلصنا يف املبحث السابق إىل أن عالق  الةمل قد تنتهي بإرارة كال أو أحد األطراف

قد تظهر عواعل أخرى تؤري إىل انتهاء هذه الةالق  خارج إرارة كال   نه باإلضاف  إىل ذلكإف
 انقضاء كحال  عطلقا التنفيذ الستحال  الةقد هلا ةنفسخ عارة  واقة  حبدوثالطرفني ، سواء   

 إىل إضاف  التقاعد، الةمل، عن الكاعل الةجز الوفاة، حال  املدة، احملدر الةمل عقد يف اآلجل
 . ( عطلب أول ) القاهرة القوة حال 

 تصبح قانوين وضع والةاعل بوجور للهيئ  القانوين النشاط بإهناء الةمل عالق  كما قد تنتهي
عطلب  سليم  ) غري أسس على لقياعها قانونيا علغاة أو عطلقا بطالنا باطل  الةمل عالق  فيه
 . ( ثان

 العقد تنفيذ استحالة :المطلب األول
 هلا ةنفسخ عارة  نتيج  حدوث واقة   ( حاالت النتهاء عالق  الةمل05ميكن أن منيز مخس )

التنفيذ، بانقضاء أجل الةقد )الفرع األول(، الوفاة )الفرع الثاين(، التقاعد  الستحال  الةقد
 )الفرع الثالث(، الةجز الكلي  )الفرع الرابع( والقوة القاهرة )الفرع اخلاعس(.

 أجل العقــد األول: انقضاء الفرع
 املبدأ هو املدة حمدر غري الةمل عقد اجلزائري جند أن إبرام بالرجوع إىل املبارئ الةاع  يف القانون

فيةد االستثناء، وعليه فحاالت عقد الةمل حمدر املدة جاءت  املدة حمدر الةمل عقد أعا الةام
املةدل  1996ةوليو  09خ يف: املؤر  96/21األعر  عن 12املارة   يف على سبيل احلصر

عكرر عن نفس األعر أن إجراءات  12واملتمم لقانون عالقات الةمل ، كما أشارت املارة 
والالحق  عن قبل القاضي حول عدى عطابق  عقد الةمل  الرقاب  السابق  عن قبل عفتش الةمل
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 وةتحول عقد 14، ويف حال  تسجيل خروقات فان القاضي ةستند على املارة  12لنص املارة 
 .1الةمل إىل عقد غري حمدرة املدة 

كما أن املشرع اجلزائري مل ةضع حدا أقصى ملدة الةقد بل ترك األعر لألطراف املتةاقدة بذكر 
 ذلك ضمن بنور الةقد عع حتدةد سبب املدة املختارة.

د ويف حال  بقاء الةاعل يف عنصبه بةد انتهاء األجل عع سكوت املستخدم فان هذا ةة   
 . 2 جتدةدا ضمنيا لةقد عمل غري حمدر املدة لةدم وجور عقد عكتوب

كما ميكن أن تنتهي عالق  الةمل احملدرة املدة قبل انتهاء املدة املذكورة يف الةقد أو قبل     
 عن الةاعل وهنا نكون أعام حالتني: ئخطاجناز عا اتفق عليه سواء بتةسف عن املستخدم أو 

عن القانون  04عكرر  73حال  تسرةح الةاعل تةسفيا ةستفيد عن أحكام املارة  ففي
للمطالب  بإلغاء التسرةح والرجوع إىل عنصب الةمل للفرتة املتبقي  عن الةقد أو  90/11

 احلصول على التةوةض.
عن قانون عالقات  73أعا يف حال  ارتكاب الةاعل خطئا  جسيما  حسب عضمون املارة    

فالتسرةح ةتم وفق اإلجراءات القانوني ، وليس للةاعل احلق يف االستفارة عن عهل  الةمل 
 اإلخطار وال التةوةض.

 الوفاة :الثاني الفرع
 طبةا، بالةاعل ال ةتةلق هنا فاألعر إشكاالت، تثري ال الةمل عالق  إلهناء كسبب الوفاة إن

 .هلم ةرتتب وعا احلقوق بذوي وإمنا
 يف املتمثل  املار ة  الةمل عالق  آثار تبقى عرض أو عمل حارث عن ناجت ال الوفاة ففي حال    
 عرض أو عمل حارث عن الناجت  الوفاة عنح  هلم وتدفع احلقوق، لذوي عستمرة الوفاة رةع

                                                           

عن قانون عالقات  12أن عقد  الةمل  حمدر املدة املنةقد خمالف  لإلجراءات اليت نصت عليها املارة  إىل  وهنا جتدر اإلشارة  1  
 146عقوبات عالي  نصت عليها املارة  ةتةرض إىل املستخدم فانعقد غري حمدر املدة  باإلضاف  إىل  تكييف حتوةله إىل الةمل

 عكرر عن قانون عالقات الةمل .
 . 17املتةلق بةالقات الةمل، ج.ر عدر  21/04/1990املؤرخ يف  90/11عن القانون  11املارة   2
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، وال ميكن اجلمع بني عنح  الوفاة الناجت  عن حارث عمل وعنح  الوفاة على أساس عهين
 عينات االجتماعي .التأ

 ذع  يف التزام أي عنها ةرتتب فال بالةمل عالق  هلا ليس طبيةي  واقة  الوفاة كانت إذاأعا 
 مبقتضى املقر رة الوفاة عنح  خيص فيما االجتماعي الضمان قوانني تقر ره عا إال   الةمل صاحب

، وةستفيد ذوي احلقوق عن عنح  االجتماعي  التأعينات قانون عن 51 إىل 47 عن املوار
 تدخل يف الرتك جر، املنح و الةالوات فأعا احلقوق األخرى األخرى املتبقي  للةاعل كاأل، الوفاة

 1وللورث  احلق يف املطالب  هبا 
املتةلق بةالقات الةمل خنلص إىل أن  90/11عن القانون  74كما انه باستقراء نص املارة 

 مجيع حيث تبقى الةاعل ال تنتهي عباشرة بوفاة صاحب الةمل وإمنا بوفاة الةمل عالق 
 ةطرأ أن ميكن والةمال وال اجلدةد املستخدم بني قائم  التغيري هبا ةوم املةمول الةمل عالقات

 هذا عليها اليت ةنص الشروط وحسب األشكال ضمن إال الةمل عالقات يف تةدةل أي
 . اجلماعي  املفاوضات طرةق وعن القانون

 حل وفاته بةد مت   إذا عالق  الةمل انتهاء الةمل صاحب وفاة عن ةنتج أن ميكن فإ نه ذلك وعع
 نكون وهنا أو قانوني  تقني  أو عوضوعي  استمرارها ألسباب استحال أو املستخدع  املؤسس 
عن  66هو عنصوص عليه يف املارة  كما املؤسس  لنشاط القانوين حال  االنتهاء تطبيق بصدر

 .90/11القانون 
 التقاعـــد :الثالث الفرع

 ةقوم كما القانون، ةتطلبها اليت الشروط فيه تو فرت عىت للةاعل به عةرتف حق التقاعد    
 إجراءات وشكليات وفق التقاعدي عةاشه لتصفي  التقاعد إىل الذهاب طلب بتقدمي الةاعل
 .حمدرة

                                                           
1
 413،صفح  2003ذةب عبد السالم،  قانون الةمل اجلزائري والتحوالت االقتصارة ، رار القصب  للنشر،   
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 إراري قرار إصدار طرةق عن وذلك املةاش يف احلق التقاعد، على قانوني  بطرةق  احملال للةاعل
 هذا ةبقى للحالتني وبالنسب  الةمل عن صاحب مبباررة أو باألعر املةين الةاعل عن بطلب سواء  

 . التةيني سلط  هي بإصداره املختص  والسلط  الشكل، حيث عن إلزاعيا اإلجراء
 على لإلحال  القانوني  السن بالتقاعد املتةلق 83/12املشرع اجلزائري يف القانو  حد ر ولقد   

 للةمال بالنسب  أعا للنساء،  بالنسب  سن  55 للرجال و بالنسب  سن  60 بلوغ وهي التقاعد
 .للنساء بالنسب  سن  60 و للرجال سن  65 بلوغ فيجب األجراء غري

ةتم فيها ختفيض سن التقاعد،  كما نص القانون على مجل  عن احلاالت االستثنائي   اليت
 وحاالت أخرى ال ةُةتد فيها بشرط السن أصال وهي:

 سنوات  تسع عن تقل ال عد ة يف أطفال عدة أو طفل أجنبت اليت الةاعل  املرأة تستفيد
 ثالث سنوات  اإلمجالي  املد ة تتجاوز أن رون طفل كل عن سن  ةةارل مبا ختفيض عن

1 
 عن  خاص ضرر عنها ةنتج بظروف ةتميز عمل عنصب ةشغل الذي الةاعل ةستفيد

عن  نسبتها حتد ر إضافي  اشرتاكات الةمل صاحب ةدفع أن عقابل السن يف ختفيض
 2 التنظيم طرةق

 التقاعد سن يف سنوات مخس بتخفيض الوطين واألعن املناجم عمال ةستفيد. 
 بسن  واحدة إضايف وبتخفيض سنوات 05 ب السن يف ختفيض عن اجملاهدون ةستفيد 

 حرب التحرةر جر اء عن للةجزة بالنسب  الةجز عن % 10 بنسب  قسط كل عن
 وميكن للمجاهد % 5 ب تقدر عجز سن  كل عن أشهر 06 وبتخفيض الوطين،
 احلصول كان بإعكانه إذا السن شرط عراعاة ورون املطلق  بإرارته التقاعد إىل الذهاب

 . 100 %بنسب  تقاعدي عةاش على
                                                           

1
املؤرخ  يف:  28املتةلق بالتقاعد، ج.ر عدر  02/07/1983املؤرخ يف  83/12عن القانون رقم  08املارة   

05/07/1983. 
2
 عن نفس القانون. 07املارة   
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 عن  االستفارة ميكنه ال والذي وهنائي تام بةجز املصاب الةاعل السن بشرط ةلزم ال
 .االجتماعي  التأعينات بةنوان الةجز عةاش

 املؤسسات االقتصارة   عمال سواء املسبق التقاعد عن االستفارة الةمال كل ةستطيع
 اإلرارة . أو
 قضى سن  إذا السن شرط وبدون عنه بطلب كلي تقاعد عن االستفارة للةاعل ميكن 

 االشرتاك. عدفوع  النشاط عن
 31/05/1997املؤرخ يف:  97/13  رقم األعر مبوجب اجلزائري املشر ع أحدث كما 

 أن بإعكان الةاعل فأصبح ، 02 فقرة عكرر 06 املارة خالل عن النسيب التقاعد
 نشاط ملدة عمل الذي للةاعل سن  50 عن ابتداء   نسيب تقاعد عةاش عن ةستفيد
سنوات  05، عع إنقاص  االشرتاكات األقل عدفوع  على سن  20 تساوي فةلي

 بالنسب  للنساء.
  سن  عن الةمل الفةلي عن حقه أن  32كما جتدر اإلشارة أن الةاعل الذي قضى

 ةستفيد عن التقاعد رون عراعاة شرط السن.
 بأحكام قانونا احملد رة الفئات بةض بتقاعد خاص  هذا باإلضاف  إىل وجور قواعد 

 .  1 الدول  يف والتنفيذة  السياسي  خاص  باإلطارات
 واالشرتاكات الةمل شروط ةستوف ومل للتقاعد القانوني  السن بلغ الذي للةاعل ميكن كما

 حدور يف تأعني اعتمار سنوات عن ةستفيد أن التقاعد قانون عن 06 املارة مبقتضى املطلوب 
 .االشرتاكات حجم تغطي  أجل عن أقصى كحد سنوات 05
بدل  الناقص  االشرتاكات بدفع الةمل صاحب ةقوم أن البد   سبق مما الةاعل ةستفيد ولكي
 12 بنسب  ، جزافي  وعسامه  تةوةضي اشرتاك شكل يف للتقاعد الوطين الصندوق إىل الةاعل

                                                           
1
املتةلق بتقاعد اإلطارات الساعي  يف احلزب والدول ، املةدل واملتمم باملرسوم  31/10/1983املؤرخ يف  83/617املرسوم   

وكذا املرسوم  01/07/1995املؤرخ يف  95/180واملرسوم التنفيذي رقم  05/06/1994املؤرخ يف  94/133رقم  التنفيذي
 .23/07/2001املؤرخ يف  01/199الرئاسي 
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 الشهري األجر عر ات03 و التةوةضي االشرتاك رفع حمل تأعني سن  كل عن شهري إشرتاك
 سنتني عنذ الةمل يف عنخرطا الةاعل ةكون أن بشرط تأعني سن  كل عن لالشرتاك اخلاضع

 األقل. على
 وعدة قانوني ، سن عن التقاعد حبق لتمتةه القانوني  الشروط لكل الةاعل استيفاء لكن رغم

 تبليغه قبل التقاعد على الةاعل إحال  ميكن ال أنه إال املةتمدة االشرتاكات مجع كذلك اخلدع 
 .املةاش عنح قرار

 العجز الكلي  :الرابع الفرع
 .عهني  ألسباب أو صحي  ألسباب ،إعا الةمل عن الكلي الةجزميكن متييز نوعني عن 

 :صحية ألسباب العجز -أوال
 أو الربح أو الةمل على قدرته نصف أن خيفض على األقل هو الةجز الذي ةؤري بالةاعل

 عن الةمال أحد أجر نصف ةفوق أجر على كانت عهن  أة  يف حيصل أن على قارر غري جيةله
للحارث أو عند تارةخ   الطبي  املةاةن  تارةخ عند سواء كان ميارسها اليت املهن  يف الفئ  نفس

 1   .تلقي الةالج
 ختتلف شروط التأعني على الةجز باختالف صف  املؤعن له إن كان عاعال أجري أو غري أجري .

 :يشترط ما يلي األجير للعامل فبالنسبة
 األقل على النصف إىل نقصت قد الةمل على له املؤعن الةاعل قدرة تكون أن. 
 عع  لألنثى بالنسب  سن  55 عن أقل ةكون وأن سن  60 عن الذكر الةاعل سن ةقل أن

 .سنوات 9 خالل األقل على ولدوا أطفال 3 حدور يف طفل كل عن سن  إنقاص
 الةجز أنه إىل أرى الذي املرض أو الةجز حال  إثبات تارةخ عند ةثبت أن الةاعل على 

 .أجرا عنه ةتقاضى عهين بنشاط ةقوم كان

                                                           
1
الذي حيدر كيفيات تطبيق الةنوان الثاين عن القانون  11/02/1984املؤرخ يف  84/27عن املرسوم التنفيذي رقم  40املارة   

 املتةلق بالتأعينات االجتماعي . 02/07/1983املؤرخ يف  83/11رقم 
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 عشر اإلثىن خالل ساع  240 أو ةوم 36 األقل على عدة عمل قد الةاعل ةكون أن ( 
 سنوات (3 ) الثالث خالل ساع  720 أو ةوم 108 أو السابق  شهرا ( 12
 .السابق 

 األجير فيشترط: غير للعامل أما بالنسبة
 أي  ممارسته عن مينةه وهنائيا كاعال األجري غري للةاعل بالنسب  الةجز ةكون أن

 .كان نشاط
 بالنسب   سن  60 عن ةقل وأن للذكر بالنسب  سن  65 عن الةاعل سن ةقل أن

 .لألنثى
 احلارث  أو للمرض الطبي  املةاةن  تارةخ عند سن  ملدة األقل على عسجال أن ةكون

 .الةجز حال  عنه الناجم
 جنم عنه الذي احلارث أو للمرض طبي  عةاةن  أول تارةخ على أشهر 6 عهل  عرور 

 .الةجز
 

 :مهني عمل أو مرض حادث عن الناجم العجز -ثانيا
 وهنا ميكن أن منيز بني حوارث الةمل واألعراض املهني .

 بالنسبة للعجز الناجم عن حادث عمل: - 1
املتةلق  02/07/1983املؤرخ يف:  83/13املشرع اجلزائري عن خالل القانون رقم  إن

 حبوارث الةمل وألعراض املهني ، ويف املارة السارس  عنه عرف حوارث الةمل كما ةلي: " ةةترب
 عفاجئ سبب عن ناجت  بدني  إصاب  عنه وةنتج له الةاعل ةتةرض حارث كل عمل حارث

 .عالق  الةمل إطار يف وطرأ وخارجي

 :إعا أثناء وقع الذي احلارث عمل، حارث مبثاب  وةةد  
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 تنفيذا  املستخدع ، املؤسس  خارج رائم أو استثنائي طابع ذات مبهم  الةاعل قيام
 .الةمل صاحب لتةليمات

 ممارستها مبناسب  أو انتخابي  عهدة ممارس  أثناء. 
  الةمل ساعات خارج بانتظام الدراس  اثر عزاول. 
 له عؤعنا الةاعل ةكن مل ولو عمل حارث ضاف  إىل هذه النقاط املذكورة كما ةةدباإل 

 :إعا وقع الذي احلارث اجتماعيا
 املستخدع  املؤسس  تنظمها اليت الرةاضي  النشاطات عزاول  أثناء. 
 1  للهالك عةرض شخص إنقاذ حال  يف أو الةام للصاحل بةمل القيام. 
 أو عمله إىل له للذهاب املؤعن ةقطةها اليت املساف  أثناء ةطرأ الذي الةمل حارث وكذا 

 احلكم نفس عمله وةأخذ وعكان الةاعل إقاع  عكان بني املساف  أي عنه، الرجوع
 2 عائلي  أغراض لقضاء أو الطةام لتناول إعا عليه ةرترر أن الةاعل تةور الذي املكان

 :المهني للمرض بالنسبة 2-
املتةلق حبوارث الةمل واألعراض املهني   فأن كل  83/13عن القانون  63حسب نص املارة 

 األعراض قائم  وحتد ر  خاص عهين عصدر إىل ترجع اليت واالعتالل والتةفن التسمم أعراض
 .بذلك خاص جدول يف املهني 

فةليه التصرةح يف عهين قبل هيئ  الضمان االجتماعي  مبرض املصاب بالةاعل وحىت ةتم التكفل
 أشهر اليت تلي املةاةن  الطبي  األوىل للمرض. 03ةوم وأقصاه  15أجل أرناه 

 
 
 

                                                           
1
 هني .املتةلق حبوارث الةمل واألعراض امل 02/07/1983املؤرخ يف  83/13عن القانون  08املارة   

2
 عن نفس القانون. 12املارة   
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 القاهرة القوة  :الخامس الفرع
عن عبارئ القانون املدين أن االلتزام ةنقضي باستحال  تنفيذه عند القوة القاهرة ونظرا لتميز 

 أي عطلق  تنفيذ استحال  عنها ةنجمو  عتوقة  غري القاهرة القوة تكون أن عقد الةمل، فيجب
 كلف . أكثر أو عرهق االلتزام تنفيذ عن جتةل ال

 حتما إعفائه وبالتايل اإلخطار عهل  عن الةمل صاحب إعفاء القاهرة القوة حيث أن عن آثار
 التةوةض وال التسرةح عن للتةوةض جمال هناك ةكون ال كما اإلخطار، عهل  عن التةوةض عن
 . 1الةمل صاحب بإرارة ةكن مل اإلهناء رام عا التةسفي اإلهناء عن

 قد الةمل صاحب ةكون ال أن بشرط احلرةق اإلعصار، حال  القاهرة، القوة حاالت عن تةترب
 كأن احلرب، حال  كذلك املؤسس  راخل عليه املفروض  باألعن اخلاص  القواعد احرتام يف قصر
 املؤسس . رعار إىل احلرب تؤري

باعتبارها تدخل رة نظرا لكوهنا عتوقة  هةرى أن املصاعب االقتصارة  ال متثل قوة قاوهناك عن 
استحال  عطلق  يف  إىلضمن املخاطر الطبيةي  اليت ةتحملها صاحب الةمل، كما أهنا ال تؤري 

 وإمناال ترجع لسبب أجنيب  يف الغالب إهناجةله عكلفا  أو عرهقا ، مث  إىلتؤري  وإمناالتنفيذ  
  2 وهو عا ةشكل خطئا عنه ال ةةفيه عن املسؤولي  صاحب الةمل إرارةلسوء 

 إنقاص أو إغالقها استدعت اليت االقتصارة  األزع  بسبب املؤسس  أعا حال  اإلفالس وتوقف
 وال املؤسس  ونفقات األعباء لزةارة عارة تؤري األزع  ألن   قاهرة قوة ةةترب ال عماهلا، عدر

 الةمل صاحب وةكون فهي أعور عتوقة  عطلق ،  استحال  الةقد تنفيذ استحال  إىل تؤري
 عنها. عسئوال

 حــاالت تـنظم قانونيـ  نصوصـا اجلزائــري التشــرةع يف عـدم وجـور إىل اإلشــارةكمـا جتـدر 
 اجلماعيـ  االتفاقيـات إىل املسـائل هـذه تنظـيم اجلزائـري املشـرع تـرك حيـث القـاهرة القـوة

                                                           
 348، صاملرجع السابق، أدمي  سليمان  1
، 1998عقد الةمل الفرري، املكتب  القانوني  لدار املطبوعات اجلاعةي  ، عصر  –مهام حممد حممور زهران، قانون الةمل   2
 .891ص
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 املسـتخدع  املؤسسـات عةظـم يف هبـا عةمـوال لـيس اإلتفاقيـات هـذه أن الةلـم عـع للةمـل
 نصـوص وجـور لةـدم الةمـال حقـوق دماةـ  علـى عـاجزا القضـاء جيةـل ممـا واخلاصـ  الةاعـ 
 1 . احلاالت هاته على ةطبقها تنظيمي  أو قانوني 

 
 نشاط المستخدم والعامل إنهاء :الثاني المطلب

الةقد، ةدخل ضمن احلاالت غري اإلرارة  إلهناء عالق  باإلضاف  إىل حاالت استحال  تنفيذ 
 الةمل عالق  فيه تصبح قانوين وضع وجور الةمل حال  إهناء النشاط للمستخدم و كذا حال 

 سليم  . غري على أسس لقياعها قانونيا علغاة أو عطلقا بطالن باطل 
 للمستخدم القانوني النشاط الفرع األول: إنهاء

 نتيج  انتهاء نشاط املؤسس  املسرحني الةمال للهيئ  املستخدع  خيص القانوين النشاط إهناء
 94/11  رقم التشرةةي املرسوم عن 02 املارة إىل وبالرجوع .الةمل يف ال تستمر أي هنائيا

 تطبيق أحكام " على تنص ، املتةلق بالتأعني على البطال  واليت 26/05/1994املؤرخ يف: 
 عملهم الذةن ةفقدون االقتصاري للقطاع املنتمني األجراء مجيع على التشرةةي املرسوم هذا

 نشاط إهناء الةمال أو عدر عن التقليص إطار يف إعا اقتصارة  ألسباب إرارة  ال بصف 
 على املسبق بالتةاقد ، املتةلق 10/94التشرةةي  املرسوم عن 02 املارة نصت املستخدم كما

 تسرةح أنه للهيئ  املستخدع  القانوين النشاط إهناء اعتبار أناملةىن وعليه ففي حال   نفس
 املشرع عا انتهجه وهذا املتةلق  بالتسرةح القواعد تطبيق عنه ةنجر فهذا اقتصاري، لسبب

األحكام عع عراعاة اخلصوصي  يف هذه احلال  إذ تستبةد  نفس احلالتني على طبق حني اجلزائري
 ال و والتأهيل، واخلربة األقدعي  بسبب التوظيف أولولوة  يف هناك فليس بةض تدابري احلماة  ،

 للةمل. تقسيم

                                                           
1
 .348أدمي  سليمان، املرجع السابق، ص     
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 قبـل الةمـال ممثلـي وتبليـغ إعـالم عـن ةةفيـه ال للمسـتخدم القـانوين النشـاط إهنـاء إن     
  .1اإلخطار عهل  احرتام عن ةةفيه ال كما اإلجراء هبذا القيام
 القــانوين النشــاط إهنــاء بســبب عملهــم ةفقــدون الــذةن الةمــال فــإن الةمــوم وعلــى

 94/10وم التشــــرةةي رقــــم دابري احلماةــــ  الــــيت جــــاء هبــــا املرســــةســــتفيدون عــــن تــــ للمســــتخدم
املتةلــــــــــــق بالتقاعـــــــــــد املســـــــــــبق وكــــــــــــذا  26/05/1994 املـــــــــــؤرخ ف 94/11وم املـــــــــــؤرخ فيـــــــــــ

  املتةلق بالتأعني على البطال . 26/05/1994املؤرخ يف  94/11وم املرس
  

 أو اإللغاء القانوني لعقد العملالبطالن  :الثاني الفرع
 املطابق  الةمل غري عالق  باطل  فتكون البطالن، طائل  حتت الةقد لصح  شروطا القانون ةضع

 الةمل عقد أحد أركان صح  عدم أو ختلف عند ذلك وةنتج املفةول الساري الةمل لتشرةع
 لألحكام وفقا وذلكغري عشروع  حمله أو الةقد سبب ةكون كأن أو الرضا حرة  كانةدام

،   الةمل لتشرةع عطابق  غري إذا كانت باطل  الةمل عالق  تكون كما املدين، للقانون الةاع 
 فتنحل الةمل عالقات قانون عن 137 و 135، 136 يف املوار عليه عنصوص هو كما

 علغاة أو عطلقا بطالنا باطل  الةالق  تصبح بأن قانوين وضع أو بقيام حال  قانونيا الةمل عالق 
 سليم . غري أسس لقياعها على قانونيا

 ةرجع حيث أثر أي ةو لد ال الباطل وبالرجوع إىل القاعدة الةاع  يف القانون املدين بأن الةقد
الطرف  عن أخذه عا طرف كل وةسرتر التةاقد قبل عن عليها كانوا اليت احلال  األطراف إىل

 حيق فهنا لالسرترار، قابل غري ةكون الةمل املؤرىاآلخر، إال أنه نظرا خلصوصي  عالق  الةمل 
 عليها حتصل اليت الفائدة إىل بالنظر الةمل املؤرى عن املستحق باألجر املطالب  للةاعل

 .املستخدم

                                                           
1
 املتةلق بةالقات الةمل، املشار إليه سابقا. 90/11الفقر األخرية، عن القانون   6/ 73املارة    
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 وتبقى للةمل، األرىن القانوين السن الةاعل ةبلغ مل إذا عطلقا بطالن باطال الةقد ةكون كما
 .القاصر لصاحل الةقد عن املرتتب  اآلثار

 وبال تايل القانون املدين، يف عةروف هو كما املطلق للبطالن الرجةي األثر استبةار وعليه ةتم
 .عالق  الةمل بطالن رغم تأرةته مت اليت الةمل عن أجرا الةاعل ةتقاضى

بالتأعينات  املتةلق  االجتماعي الضمان قوانني بأحكام املقر رة االعتيازات عن ةستفيد كما
 تطبيقا خاصا املقتضى هذا يف الفقهاء وةةترب املهني ، واألعراض الةمل وحوارث االجتماعي 

 .1 الةمل عقد عفهوم حمل حتل   اليت الةمل عالق  ملفهوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .215ص  1991راشد راشد، شرح الةالقات الفررة  واجلماعي  يف ضوء التشرةع اجلزائري، رةوان املطبوعات اجلاعةي ، اجلزائر   
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الحماية الموضوعية للعامل من خالل ضمانات إنتهاء 

 عالقة العمل
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ةدعا تطرقنا يف الفصل السابق إىل اإلجراءات اليت فرضها املشرع على املستخدم دماة  ب    
،  حلقوق الةاعل عن األضرار اليت قد تلحقه نتيج  اإلهناء املقصور أو غري املقصور لةالق  الةمل

اآلثار املارة  سنحاول عن خالل هذا الفصل إبراز اجلانب املوضوعي والذي نستشفه عن خالل 
حىت بةد انتهاء عالق  الةمل وهو عا ةربز أساسا حق الةاعل يف احلصول على تةوةضات 
)املبحث األول( وكذا الوثائق واملستندات اليت حيتاجها ال حمال  عند االلتحاق بةمل آخر أو 

 عند التوقف عن الةمل )املبحث الثاين(.
 

 حقوق العامل في التعويضات  :األول المبحث

 

للةاعل احلق يف احلصول على تةوةضات عند انتهاء عالق  الةمل وقد تظهر جليا عند      
اإلجراءات التةسفي  كالتسرةح غري الشرعي كما قد تستحق اضطرارةا كما هو احلال يف 
التسرةح االقتصاري وإهناء نشاط املستخدم )املطلب األول(، باإلضاف  إىل تةوةضات تقرها 

جتماعي عند الةجز،الوفاة والتقاعد ، أو تتقرر اتفاقيا أو قضائيا حبكم  قوانني الضمان اال
 كالتةوةض عن اإلهناء غري املشروع لةالق  الةمل )املطلب الثاين(.

 
 التسريح عن التعويض :األول المطلب

وسنحاول عن خالل هذا املطلب توضيح التةوةضات النامج  عن التسرةح غري الشرعي      
م احلدةث عن تةوةضات التسرةح االقتصاري وإهناء نشاط املستخدم ــــــث )الفرع األول(
 .)الفرع الثاني(
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 الشرعي غير التسريح عن التعويض :األول الفرع
 

 وهنا منيز نوعني عن التسرةح غري الشرعي، نتيج  الختالف اآلثار املرتتب  عن كل نوع .
 

 :لإلجراءات المخالف التسريح عن التعويض- أوال
حيق للةاعل الذي ةتةرض للتسرةح املخالف لإلجراءات اللجوء إىل اجلهات القضائي  املختص  

قانون فقرة عن  37/4االجتماعي  إللغاء قرار التسرةح ، وهذا عا نصت عليه املارة  املسائل يف
تلغي  امللزع  االتفاقي  أو/و القانوني  لإلجراءات خمالف  الةاعل تسرةح وقع " إذا عالقات الةمل

 وتلزم املستخدم اإلجراءات، احرتام عدم بسبب التسرةح قرار وهنائيا ابتدائيا املختص  احملكم 
 األجر عن املستخدم ال ةقل نفق  على عاليا تةوةضا الةاعل ومتنح به، املةمول باإلجراء بالقيام
 ." عمله يف استمر لو كما ةتقاضاه الذي

 
 ةقل عن ال املستخدم نفق  تةوةض عايل  على يف وبةد الفصل يف الدعوى فان للةاعل احلق

 .واحلكم القضائي التسرةح قرار بني اليت الفرتة الةاعل ميتد إىل سيتقاضاه كان الذي األجر
 قد رفض املستخدم أن ثبت إذا التهدةدة  بالغراع  احلال  هذه يف ةنتفع أن للةاعل ميكن كما
  1 بالصيغ  التنفيذة  ممهورا احلكم ةكون أن بشرط احلكم تنفيذ عرحل  يف إرعاجه إعارة

 

 :التعسفي التسريح عن التعويض- ثانيا
 نصت املارةكما  2 الذي ةنفذ خرقا لقواعد القانون املوضوعي  واجلوهرة  هو التةسفي التسرةح

عن  73عن ق ع ع على أن التسرةح التةسفي هو الذي ةقع خرقا للمارة  02فقرة   73/4
 ق ع ع.

                                                           
 . الةمل يف الفررة  النزاعات بتسوة  املتةلق  06-02-1990 يف املؤرخ 90/04قانون  عن 39 املارة يف جاء ملا وفقا  1

2
صفح   02، عدر1998، اجملل  القضائي  10/03/1998املؤرخ يف:  159386قرار احملكم  الةليا، الغرف  االجتماعي  رقم    

101 . 
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تفصل  واليت املختص  القضائي  للجه  ةلجأ تةسفيا، كان تسرحيه أن للةاعل تبني وعىت     
 يف تةوةضا مبنحه ، وإعا باالعتيازات احتفاظه عع الةاعل إرعاج بإعارة إعا وهنائي ابتدائي حبكم
 ةقل ال الذي التةوةض هذا املستخدم، أو الةاعل سواء هلذا اإلرعاج الطرفني أحد رفض حال 
ل إضاف  إىل تةوةضات أخرى الةاعل عن عدة ست  أشهر عن الةم ةتقاضاه الذي األجر عن

 .حمتمل 
حيث أن املشرع ضبط احلد األرىن للتةوةض و مل حيدر احلد األقصى له مما ةصةب عن      

عهم  القاضي يف تقدةر التةوةضــات  و عع ذلك ميكن للقاضي أن ةأخذ بةني االعتبار اقدعي   
 غري ذلك عن املةاةري. الةاعل، سنه إىل

وعليه فيكفي للقاضي أن ةةاةن الطابع التةسفي للتسرةح وةقدر التةوةض حسب الضرر الذي 
 حلق الةاعل .

 
 المستخدم نشاط وإنهاء االقتصادي التسريح عن التعويض :الثاني الفرع

 

نشاط  إهناءكرس املشرع اجلزائري مجل  عن التةوةضات يف حال  التسرةح االقتصاري و      
املستخدم دماة  للةاعل ، عن تةوةض نقدي حىت يف حال  رفض الةاعل التحوةل إىل عؤسس  

 نشاط آخر ، االستفارة عن التقاعد املسبق، وكذا نظام التأعني على البطال . أو
 

 :االقتصادي التسريح عن النقدي التعويض في الحق- أوال
 ةساوي أجر عايل تةوةض عن الةمال عدر تقليص إطار يف اقتصارةا املسر ح الةاعل ةستفيد
 أساس عةد ل على التةوةض هذا حساب ، وةتم املستخدم له ةدفةه أشهر ( 03 ) ثالث
شهرا السابق   ( 12 ) رــــــــــــــعش اإلثين خالل الةاعل ةتقاضاه الذي اخلام الشهري األجر
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 على التأعني نظام عن قبول االستفارةجيب  التةوةض هذا عن الةاعل ةستفيد ولكي .1 لتسرحيه
 قرار تسليم بةد عباشرة التةوةض البطال ، والذي سنتطرق له الحقا، حيث ةتم رفع هذا

 التسرةح.
 إىل البطال ،  إضاف  على التأعني أراءات عن تسرحيه على شهرةن عرور بةد الةاعل ةستفيد كما

 األجر. املدفوع  الةطل  يف عن حقه استفارته
التقاعد،أو  على حيالون الذةن الةمال أو جدةد، شغل عن ةستفيدون الذةن للةمال لنسب با أعا
 الةطل  عن يف التةوةض فقط احلق هلم بل التةوةض هذا عن ةستفيدون فال املسبق، التقاعد 

 2 .األجر املدفوع 
 

 المسبق التقاعد : ثانياً 
لقد أصدر املشرع اجلزائري نصا خاصا بتنظيم التقاعد املسبق وذلك  ضمن املرسوم      

، حيث مبوجبه أعكن للةاعل االستفارة 26/05/1994املؤرخ يف:  94/10التشرةةي رقم 
 عن التقاعد تفارةا لةواقب التسرةح االضطراري، لسبب اقتصاري أو بإهناء نشاط املستخدم.

جراء املنتمني إىل القطاع االقتصاري الةموعي أو اخلاص الذةن وهو حق ةستفيد عنه مجيع األ
ةفقدون عملهم بصف  ال إرارة  بسبب اقتصاري، كما ةستفيد عن هذا احلق عوظفي 
املؤسسات واإلرارات الةموعي  الذةن ةفقدون وظيفتهم بصف  ال إرارة  بسبب إعارة ضبط 

 عستوةات الشغل اليت تقررها احلكوع .
قرار ةتضمن تسرةح عاعل تتوفر فيه شروط اإلحال  على التقاعد املسبق ةةد  وعليه فان كل

 .3 باطال وعدمي األثر ، ةةاقب عليه املستخدم

                                                           
1
الشغل  ودماة  األجراء الذةن املتةلق باحلفاظ على  26/05/1994املؤرخ يف  09/ 94عن املرسوم التشرةةي رقم  22املارة   

 .01/06/1994املؤرخ  يف  34ةفقدون عملهم بصف  ال إرارة  ، ج.ر عدر 
2
 املشار إليه سابقا. 94/09عن املرسوم التشرةةي  21املارة   

3
 املتةلق بالتقاعد املسبق، املشار إليه سابقا. 94/10عن املرسوم التشرةةي  31و 05املارتني   
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 اخلاص  تتمثل يف: اإلجراءاتكما ةقع على عاتق املستخدم القيام ببةض      
 عفتشي   طرف عن وتوقيةها الةمل عكان حسب املةنيني للةمال امسي  قائم  حتدةد

 .الةمل
 التالي :على مجيع الوثائق  حيتوي لكل خاص علف تكوةن
 .للزوج املهني  احلال  شهارة -
 .الةنوان -
 .والةنوان الربةدي أو البنكي احلساب رقم -
 .عمل شهارة -
 .االجتماعي الضمان يف الةاعل اشرتاك شهارة -
 األخـرية شـهر ( 12 ) عشـر إثـىن خـالل الةاعـل قضـاها الـيت للمرتبـات كشـف -

 .الةمل عالق  إلهناء
 - احلقوق الستحقاق االشرتاك عبلغ. 
األجـــــري علـــــى التقاعـــــد املســـــبق لـــــدى  إحالـــــ وبةـــــد ذلـــــك ةقـــــوم املســـــتخدم بإةـــــداع طلـــــب      

صـــــــندوق التقاعـــــــد، وخيطـــــــر الةمـــــــال املةنيـــــــني بتحوةـــــــل علفـــــــاهتم إىل اجلهـــــــات املةنيـــــــ ، الـــــــيت 
 .1 قانوناتتوىل فرزها والتحقق عن توفرها على خمتلف الشروط احملدرة 

كما ةُلزم املستخدم بدفع عسامه  جزافي  لتخوةل احلقوق ، حتسب على حسب سنوات      
 إلحالتهالتسبيق على أساس األجر الشهري املتوسط للةاعل خالل األشهر االثين عشر السابق  

اتفاقي  لتحدةد كيفي  رفع  بإبرامعلى التقاعد املسبق، وةقوم كل عن املستخدم وهيئ  التقاعد 
هذه املسامه  وعدرها وةشرتط القانون أن تنص االتفاقي  وجوبا على رفع املستخدم لشهرةن عن 

شهرا   24الدفع متتد على فرتة ال تتجاوز  آلجالرزناع   وإعدارأجر الةاعل على سبيل التسبيق 
 ابتداء  عن تارةخ التوقيع على االتفاقي .

                                                           
1
 عن نفس املرسوم. 11و 07املارتني    
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إىل احلق يف زةارة  باإلضاف عن عةاش تقاعد عسبق ةدفع له شهرةا ، حيث ةستفيد الةاعل 
عن األجر الوطين األرىن املضمون، ومتنح لكل  %12.5شهرة  عن الزوج املكفول تقدر ب 

 .1 عاعل عستفيد عن املةاش زةارة واحدة فقط على الزوج املكفول
ام اهليئ  املكلف  بالتقاعد أعا يف حال  ممارس  الةاعل لنشاط عأجور رون أن ةصرح بذلك أع

املسبق فانه ةسقط حقه يف االستفارة عن عةاش التقاعد املسبق ، أعا يف حال  التصرةح القبلي 
ويف حال  القيام بةمل ذو عنفة  عاع  ال ةسقط احلق يف وكذلك  ةسقط فانه ةةلق وال

 . 2 االستفارة عن عةاش التقاعد املسبق
 البطالة على التأمين نظام ثالثا: 
 الإرارة  بصف  عملهم ةفقدون الذةن األجراء ةستفيد عن نظام التأعني على البطال  الةمال     

 . 3إقتصارة  وألسباب
كما سبق عع نظام التقاعد    كما ميكن تطبيقه على عوظفي اإلرارات واملؤسسات الةموعي

 املسبق.
وعليه فاملستخدم عطالب بتقدمي علف خاص بالةاعل املةين، إىل اهليئ  املكلف  بتسيري نظام 

رفع االشرتاكات.  وبذلك ةستفيد الةاعل عن تةوةض  باإلضاف  إىل،  4 التأعني على البطال 
 املبلغ ةساوي نصف عرجةي أجر أساس على حيسب البطال  عن شهري تةوةض شهري عن

 (12)  عشر اإلثىن الةاعل طوال تقاضاه الذي اخلام الشهري األجر عتوسط جبمع عليه احملصل
 . 5 األرىن املضمون الوطين األجر ، باإلضاف  إىلتسرحيه سبقت اليت شهرا

                                                           
1
 املشار إليه سابقا. 94/10عن املرسوم التشرةةي رقم  18املارة  

2
 عن نفس املرسوم التشرةةي . 25املارة   

املؤرح   34، املتةلق بالتأعني على البطال ، ج.ر عدر 26/05/1994 املؤرخ يف 94/11عن املرسوم التشرةةي رقم  02املارة   3
 .01/06/1994يف 

4
 عن نفس املرسوم التشرةةي 07املارة   

5
 عن نفس املرسوم التشرةةي. 13و 10املارتني   
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 األجر عن % 75 عن ةقل أن والبد عن رفع هذا التةوةض شهرةا  رون أن ةقل عن ميكن     
 . 1 عرات ( 03 )  بثالث عنه أكثر ةكون املضمون وال األرىن الوطين

 شهرا. 36شهرا، وعدة قصوى ال تتجاوز  12كما حدرت املدة الدنيا للتةوةض ب 
كما جتدر اإلشارة أنه ليس بإعكان الةاعل اجلمع بني تةوةض التأعني على البطال ، وحاالت 

 ، كما ةلي: 2 أخرى حمدرة حصرةا
 .عهين نشاط عن ناجم رخل أي -
 .املسبق والتقاعد والتقاعد الةجز عةاشات -
 .األجر املدفوع  الةطل تةوةضات -
 .نقدا املدفوع  األعوع  عن والتأعني املرض عن التأعني أراءات -

عن طرف اهليئ  املكلف  بتسيري  :البطال  عن التةوةض ةتم فيها إلغاء  هناك حاالت و
 نظام التأعني على البطال 

 عسبق. تصرةح رون أرباحا عنه حيقق عهنيا نشاطا مبمارس  الةاعل قام إذا -
 إلستدعاءات اهليئ  البطال  على التأعني أراءات عن املستفيدةن استجاب  عدم حال  يف -

 اإلرارات الةموعي  أعوان أو أعواهنا طرةق عن البطال  على التأعني نظام بتسيري املكلف 
 ةقد عوا مل إذا احلق هذا عن الةمال هؤالء إقصاء فيتم الةمل، وعفتشي  بالتشغيل املكلف 
 . 3 عقبول  أعذارا  

 شهارات أو خاطئ  تصرحيات قدم أو غري قانوني  بطرةق  أراءات إذا تقاضى الةاعل  -
 . 4إضاف  إىل الةقوبات اجلزائي   كاذب 

                                                           
1
 ، املذكور سابقا.94/11عن املرسوم التشرةةي  42و 17املارتني    
2
 عن نفس املرسوم التشرةةي. 22املارة   

3
 عن نفس املرسوم التشرةةي. 37املارة   

4
 عن نفس املرسوم التشرةةي. 38املارة   
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 ةستفيد عن فإنه تفصيله سبق كما البطال  عن شهري تةوةض عن الةاعل استفارة إىل إضاف 
 :ةلي فيما واملتمثل  االجتماعي الضمان أراءات جمموع

 وإذا واملنح الةائلي  األعوع  عن والتأعني املرض عن للتأعني عيني  أراءات عن االستفارة -
 عدة وهي يف القانون احملد رة القصوى املدة بانتهاء البطال  عن التأعني يف الةاعل حق انتهى
 ةواصل فهنا ثاني  الةملي احلياة  يف االندعاج الةاعل ةستطع ومل شهرا ( 36 ) وثالثني ست 

 . 1 شهرا إثين عشر ملدة واملنح الةائلي  املرض عن للتأعني الةيني  األراءات عن االستفارة
 .نظام التقاعد لدى نشاط كفرتة البطال  عن التأعني لنظام بالنسب  التكفل فرتة حتسب -
  .2 االقتضاء عند احلقوق ذوي لفائدة الوفاة رأمسال عن االستفارة -
 املستخدع  األصلي  املؤسس  تؤرةها اليت االجتماعي  اخلدعات أراءات عن االستفارة -

 حتد رها االتفاقيات أكرب ملدة ترفع أن ميكن كما أرىن، كحد شهر 12 ملدة األخرية
 . 3 اجلماعي  واالتفاقات

 

 األخرى التعويضات :الثاني المطلب
 

يف تةوةضات أخرى تقرها قوانني الضمان باإلضاف  إىل تةوةضات التسرةح فان للةاعل احلق 
 االجتماعي )الفرع األول(، أو تقرر إعا اتفاقيا  أو حبكم قضائي )الفرع الثاين(.

 
 التعويضات المقررة وفقا لقوانين الضمان االجتماعي :األول الفرع

 الةمل قانون عن انتقال عنح، تشكل أو عةاشات يف شكل وهنا ميكن احلدةث عن تةوةضات
 االجتماعي  وتشمل تةوةض الةجز، التقاعد والوفاة. قانون الضمان إىل

                                                           
1
 ، املتةلق بالتأعني على البطال ، املذكور سابقا.94/11عن املرسوم التشرةةي رقم  19املارة   

2
 عن نفس املرسوم التشرةةي. 11املارة   
 3

 ، املشار اليه سابقا. 94/09عن املرسوم التشرةةي  28املارة    
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 :تعويض العجز أوال:
لكن ال  عن الةجز الكلي املؤري إىل إهناء عالق  الةمل، تةوةض عن له املؤعن الةاعل ةستفيد

 عهني . صحي  والناتج عن أسباب بد عن التمييز بني كل عن الةجز الناتج أن أسباب
 :صحية ألسباب الكلي العجز عن التعويض -1

 القانون وهي: ةتطلبها شروطا   فيه تتوفر أن عن البد الةجز عةاش عن الةاعل ةستفيد لكي
 الةجز على عؤعنا الةاعل ةكون أن جيب. 
 الةمل على قدرته بنصف ذهب بةجز الةاعل ةصاب أن. 
 على  اإلحال  سن بةد ةبلغ مل له املؤعن كان إذا إال   الةجز عةاش طلب قبول ميكن ال

 عدة الةمل شرط ةستويف ال الذي له للمؤعن بالنسب  السن بشرط ةةتد ال أنه إال   التقاعد،
 .1 التقاعد عةاش عن لالستفارة

 الضمان  هيئ  تتوىل املرض على للتأعني النقدة  األراءات يف الةاعل حق ةنقضي عندعا
 انتظار طلب رون الةجز على التأعني عن ترتتب اليت احلقوق يف النظر تلقائيا االجتماعي

 عن بنفاذ حقه الةاعل بإخطار االجتماعي الضمان هيئ  فتقوم 2  باألعر املةين الةاعل عن
 على الةجز كما تقوم التأعني لنظام وخضوعه املرض، على التأعني أراءات عن االستفارة

 الضمان هيئ  إىل وإرساهلا مبلئها ةقوم كما والذي ، له املؤعن عةلوعات إىل استمارة بإرسال
 مبلف. عرفق  االجتماعي
 على التأعني لنظام تابع فيه ةصبح ةوم عن أو ل الةجز عةاش يف احلق له للمؤعن وعندها ةكون

 .الةجز
 :عةاش لألسباب التالي  إلغاء وميكن أن 
 الطبي  املراقب  إجراء الةاعل ةرفض عندعا. 
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  له املؤعن وفاة حال. 
 سواء عن جدةد عمل مبزاول  والثالث الثاين للصنف ةنتمي الذي الةاعل ةقوم عندعا 

 .عأجور غري أو عأجورا نشاطا كان
 هنائيا الوطين الرتاب مبغاررة له املؤعن الةاجز ةقوم عندعا. 
 مبةاش تقاعد ةكون التقاعد لسن الةاعل وصول عند الةجز عةاش تةوةض ةتم كما 

 املكفول عنالزوج الضرورة عند زةارة عع الةجز ملةاش األقل على عساوي
 

 أو الةاجز حال  حول نزاع االجتماعي الضمان وهيئ  له املؤعن بني ةتولد أن وميكن     
 هذه اجلروح، ضم أو الةاجز حال  استقرار تارةخ حتدةد حول أو إليه، ةنتمي الذي الصنف
 الةجز جلن  إىل مث األوىل، فيها بالدرج  للبث الطبي  للخربة ترجع طيب طابع ذات النزاعات
الطةن  جلن  أعام فيها ةطةن له فاملؤعن اإلراري، الطابع ذات النزاعات أعا .ثاني  كدرج 
 الطةن جلن  قرار يف ةطةن أن له للمؤعن وميكن القرار، تبليغه عن شهرةن أجل يف للوالة  املسبق
 الشؤون يف الفاصل القضاء أعام مث أوىل كدرج  للطةن اللجن  الوطني  أعام للوالة  املسبق

 .ثاني  كدرج  االجتماعي 
 
 :مهني مرض أو عمل حادث عن الناجم الكلي العجز عن التعويض /2

 احلق عهين عرض أو عمل حارث نتيج  رائم بةجز املصاب للةاعل
 الضمان الشرتاكات اخلاضع األجر املتوسط أساس على حيسب تةوةض على احلصول يف

 خالل عستخدعني عدة عند أو واحد عند عستخدم الةاجز الةاعل تقاضاه الذي االجتماعي
 . 1 احلارث الةمل نتيج  عن التوقيت تسبق اليت شهر 12
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 أو حارث عمل نتيج  الةمل عن انقطاعه وقت شهرا 12 عن تقل ملدة املصاب عمل إذا أعا
 :إعا أساس على حيسب فالتةوةض عهين عرض

 .األقل على واحد شهر ملدة عمل إذا املصاب عمل عنصب أجر -
 شهر تقل عن ملدة عمل إذا املصاب إليها ةنتمي اليت املهني  للفئ  عطابق عمل عنصب أجر -

 .واحد
 شهرا األخرية 12 خالل املصاب ةتقاضاها اليت املتوسط  املنصب أجرة عبلغ التةوةض ةساوي
 الةجز الدائم هذا كان إذ % 40 بنسب  التةوةض إىل عبلغ وةضاف الةجز، نسب  يف عضروب 
 ,للحياة كاألكل الةارة  بالشؤون القيام اجل عن الغري اللجوء عساعدة إىل املصاب ةضطر

 .إخل… اللباس النهوض،
 عن عةاش الةجز يف واحلق الةجز على التأعني ةشملها املصاب حال  كانت إذا عا حال  ويف
 أقل كانت إذا عةاش الةجز قيم  تساوي حبيث الرةع، قيم  ترفع االجتماعي ، التأعينات باب
 .عنها

ميكن  كما سكناه، عقر ويف استحقاقه أجل عند شهرةا املصاب للةاعل الرةع عبلغ وةسد ر
 املرض التأعني على عن اليوعي  التةوةضات أو الةجز عةاش أو التقاعد وعةاش الرةع بني اجلمع

 .واألعوع 
ورةع،  وفاة حقوقه عنح  لذوي فتمنح الةاعل وفاة املهين املرض أو الةمل حارث عن نتج و إذا

 .للةاعل الشهري األجر عبلغ عرة 12 مببلغ عقدرةن
 .عمل حارث إةرار عع احلقوق ذوي عةاش مجع ميكن كما أنه ال

 
 الوفاة عن التعويض :ثانيا

 .عهين حارث أو عرض نتيج  طبيةي  كانت أو الوفاة، وميكن أن منيز بني حاليت الوفاة
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 :الطبيعية الوفاة عن التعويض /1
عن  املتويف حقوق ذوي ةستفيد بالةمل، عالق  هلا ليس طبيةي  واقة  الوفاة كانت إذا     
نفةا،  األكثر الشهري األجر عبلغ عرة 12 ب الوفاة رأمسال عبلغ وةقد ر ، 1 الوفاة عنح 

 وال جيب االشرتاكات حلساب كأساس واملةتمد له املؤعن لوفاة السابق  السن  خالل املتقاضى
 رفة  وةدفع األرىن املضمون، الوطين األجر عبلغ عرة 12 قيم  عن الوفاة رأمسال عبلغ ةقل أن

 بالتساوي، الوفاة عنح  عليهم تةد رهم توز ع حال  ويف احلقوق لذوي له، املؤعن وفاة فور واحدة
 الدخل عبلغ الوفاة رأمسال فيساوي غري األجراء للةمال بالنسب  أعا لألجراء، بالنسب  هذا

 لالشرتاك. اخلاضع السنوي
 

 عهنيا نشاطا عارس قد املتويف الةاعل ةكون أن الوفاة مبجرر عنح  عن احلقوق ذوي ةستفيد     
 .وفاته قبل انتهت قد الةمل عالق  ال تكون أن بشرط وفاته، تارةخ حىت
احرتام  احلقوق ذوي على البد الوفاة، عنح  االجتماعي  التأعينات نظام ةدفع ولكي     

 .لذلك الالزع  الوثائق بتقدمي القانون ةفرضها اليت الشكليات
 والةالوات واملنح األجر يف كحقوقه الةاعل وفاة قبل الةمل عقد عن املرتتب  اآلثار أن كما     

 هبا. املطالب  للورث  وةسوغ الرتك  يف فتدخل عايل أثر عنها ةرتتب اليت والرتقي 
 على حتسب وضةي  يف املتويف الةاعل كان إذا الوفاة عنح  عن احلقوق ذوي كما ةستفيد     
 األعوع ، عطل  املرض، على التأعني إطار يف الةمل عن التوقف حال  عثل عمل فرتة أهنا

 أثناء ةتوىف الذي املسجون الوطني ، اخلدع  أثناء تأرة  ةتوىف الذي الةاعل عمل، حارث الةجز،
 عمل حارث رةع الةجز، التقاعد، عةاش على احلائز الةاعل جزائي ، لةقوب  تنفيذا بةمل القيام

 التأعني على لنظام تابع فيها ةكون اليت املدة أثناء ةتوىف الذي الةاعل وكذلك عهين عرض أو
 .البطال 
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 :مهني مرض أو عمل حادث عن الناجمة الوفاة عن التعويض /2
 عنح  عن  1 احلقوق ذوي فيستفيد عهين عرض أو عمل حارث عن ناجت  الوفاة كانت إذا

 الوفاة. رةع يف ةتمثل وعةاش عنقول الوفاة
 حتصل عليه والذي نفةا األكثر الشهري األجر عبلغ عر ة بإثىن عشر الوفاة عنح  عبلغ وةقد ر
 ةقل ميكن أن وال ،االشرتاكات حلساب كأساس واملةتمد للوفاة السابق  السن  خالل اهلالك

 املبلغ هذا ةدفع املضمون كما األرىن الوطين لألجر الشهري املبلغ قيم  عر ة 12 عن املبلغ هذا
 عن تدفع اليت الوفاة املنح  وعنح  هذه بني اجلمع ميكن له، وال املؤعن وفاة فور واحدة رفة 
 االجتماعي . التأعينات باب

 أساس على حيسب رةع، احلقوق ذوي عن واحد لكل أعا خبصوص رةع ذوي احلقوق فيدفع
 أو عستخدم لدى املتوىف تقاضاه الذي االجتماعي الضمان اخلاضع الشرتاكات املتوسط األجر
 الةمل. عن التوقيف تسبق اليت شهرا 12 عشر إثىن عستخدعني، خالل عدة

 
 التقاعد معاش :ثالثا
 لغري االجتماعي للضمان الوطين والصندوق للتقاعد الوطين الصندوق عن كل احلق هذا ةؤعن

 .األجراء
أساس  على حسابه ةتم عةاش عن التقاعد على بإحالته خدعته انتهاء عند الةاعل ةستفيد
 قانون يف بالغ  أمهي  له واألجر اخلدع ، وعدة   الراتب أي الةاعل ةتقاضاه كان الذي األجر

 اليت التقاعدة  احلقوق أن كما األجر، عن بنسب  تتحد ر االشرتاكات أقساط ألن التقاعد
 املةاش وحيسب االشرتاك عنه ةقتطع الذي األجر ضوء على حتد ر املتقاعد الةاعل عليها حيصل
 الراتب يف االعتمار نسب  يف املةتمدة السنوات عدر ضرب عن احلاصل اإلمجايل املةدل بضرب
 .املرجةي واألجر املتوسط الشهري
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 عةاش عن لالستفارة اخلدع  عدة شرط ةستوفوا مل الذةن األجراء وغري األجراء كما للةمال
 املتةلق  القواعد نفس عليه ةطبق عايل عبلغ وهي  للمتقاعد احلق يف عنح  التقاعد، و  1التقاعد 
 يف سن  15 ةكمل مل الذي الةاعل على وةشرتط األرىن،  احلد قاعدة باستثناء التقاعد مبةاش

 أو سنوات 05 ملدة الفةلي للنشاط عزاولته ةثبت أن التقاعد عنح  يف احلق له ليفتح اخلدع ،
 و األجري للةاعل سن  60 سن بلغ قد ةكون وأن األقل، على االشرتاك عدفوع  ثالثيا 20
 .األجري غري للةاعل سن  65
 االستفارة عن هؤالء ةتمكن حىت إليها، ةنتمي اليت والفئ  الةاعل جنس عن النظر بغض   وهذا
 ةستوفوا مل الذةن لألشخاص اجلزافي  واملسامه  التةوةضي االشرتاك رفع بةد التقاعد عنح  عن

 .اخلدع  عدة شرط
 عزاولتهم ةثبتوا مل عا التقاعد عنح  عن االستفارة ميكنهم فال األجراء غري للةمال بالنسب  أعا

 .األقل على ونصف سنوات 07 ب تقدر رنيا ملدة للنشاط
 املطلوب  الشروط واستوىف عهين نشاط ممارس  يف واستمر التقاعد عنح  على األجري حتصل وإذا

 أن على التقاعد، عنح  بدل األخري هذا على احلصول ميكنه التقاعد، عةاش عن لالستفارة
 .للتقاعد الوطين الصندوق عع ةربعه باتفاق التقاعد عنح  باسم قبضها اليت املبالغ ةرجع

 
 احلقوق ذوي على  عةاش عن احلقوق ذوي ةستفيد الةاعل أو املةاش صاحب وفاة حال  ويف
 كما ةلي: التقاعد قانون عن 34 املارة حد رهتا نسب وفق
 األصول، عن أحد وال ولد ال وجور بدون احلياة قيد على بقي الذي الزوج إنفرار حال  يف -

 .اهلالك عةاش عبلغ عن % 75 بنسب  املنقول املةاش عبلغ فيكون
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 املنقول املةاش عبلغ ةكون األصول أحد أو ولد حق، ذو الزوج جانب إىل ةوجد عندعا -
 30 بنسب  احلق اآلخر لذوي املنقول املةاش وأعا املباشر، املةاش عن % 50 بنسب  للزوج

 80 %.بنسب  احلال  هذه يف املنقول املةاش عبلغ حيد ر حيث ،%
 عةا الكل   أو أصول أو أوالر احلقوق ذوي عن أكثر أو اثنان الزوج جانب إىل ةوجد عندعا
 ذو بالتساوي وةقتسم املباشر، املةاش عبلغ عن % 50 بنسب  للزوج املدفوع املةاش عبلغ حيد ر

 اإلمجايل املبلغ ةتةدى أن جيوز ال حيث املباشر املةاش عن الباقي  % 40 اآلخرون احلقوق
 90%.األحوال كل يف احلقوق ذوي ملةاشات

املةاش  عن % 90 ةساوي عةاشا اآلخرون احلقوق ذو ةتقاسم زوج ةوجد ال عندعا -
 عن احلق ذوو كان إذا أعا ،% 45 لألبناء بالنسب  ةبلغ أقصى حد ضمن وهذا املباشر

 .أقصى كحد % 30 النسب  فتكون األصول
 

 التعويضات المقررة بموجب اتفاقية أو حكم قضائي :الثاني الفرع
 

، أعا املقررة قضائيا حبكم وتشمل التةوةضات املقررة اتفاقيا التةوةض عن عهل  اإلخطار 
 املدة. احملدر الةمل لةقد املشروع غري اإلهناء عن فتشمل التةوةض

 اإلخطار مهلة عن التعويض /1
 التسرةح حال  وهي جدا ضيق  حدور يف إال   اإلخطار عهل  بتنظيم اجلزائري املشر ع ةهتم مل

 عهل  تنظيم أعر وترك قانون عالقات الةمل، عن 5 عكرر 73 املارة يف عليه املنصوص
 .اجلماعي  االتفاقيات إىل اإلخطار
 حىت وعأجورتني للجمع قابلتني ةوم كل يف ساعتني يف احلق اإلخطار عهل  أثناء للةاعل وةكون
 البقاء عن الةاعل ةةفي أن للمستخدم ميكن كما آخر، عمل عنصب عن البحث عن ةتمكن

 تقاضاها قد ةكون اليت األجرة ةساوي عبلغ له وةدفع اإلخطار عهل  عدة هناة  حىت عنصبه يف
 .اإلخطار عهل  تنفيذ عن اإلعفاء أي انتهائها غاة  إىل عمله يف بقي لو



 

                                                                                      55 

 المدة المحدد العمل لعقد المشروع غير اإلنهاء عن التعويض :/2
 ألجله الةمل املربم بإجناز أو الةقد يف عليه املتفق األجل حبلول املد ة، احملد ر الةمل عقد ةنتهي
 الةقد.
 عليه وقد املتفق الةمل إجناز قبل أو أجله حلول قبل املد ة احملد ر الةمل عقد ةنتهي قد كما

 وفاة القوة القاهرة، كحال  فيه، للمستخدم ةد ال لسبب ةرجع حيث عشروعا اإلهناء هذا ةكون
 غري اإلهناء هذا قد ةكون كما للتةوةض، جمال ال فهنا عنه جسيم خطأ صدور أو الةاعل،
 عن ال بد احلال  هذه أجله ففي حلول قبل الةقد إهناء يف املستخدم ةتةسف كأن عشروع،
 . 1 املدين للقانون الةاع  القواعد حسب الةاعل تةوةض

 96/21األعر  عن  09 للمارة بالنسب  احلال هو كما القانون طرةق عن التةوةض حيد ر فقد
 الةمل حيث عالقات قانون عن 4 عكرر 73 للمارة املةد ل  09/07/1996املؤرخ يف: 

 يف التةوةض عصدره جيد قد كما الةاعل، أجرة ةقابل عا عر ات 06 ب التةوةض قدرت
 اجلزائي بالشرط ةسمى عا وهو التةاقدة  املسؤولي  قواعد وفق االتفاق
 ألحد املتةاقدةن عستحقا ةكون والذي عقد عا التةوةض عبلغ ةقد را أن للطرفني جيوز حيث
 واليت املدين عن القانون 183 املارة وفق وذلك التةاقدي بالتزاعه اآلخر املتةاقد إخالل نتيج 
 الةقد يف عليها بالنص قيم  التةوةض عقدعا حيد را أن للمتةاقدةن جيوز " : ةلي عا على تنص

 "181إىل  176املوار عن  أحكام احلال  هذه يف وتطبق الحق اتفاق يف أو
التةوةض  ةكون ال أن حيصل قد لكن األطراف، ةقد ره قد كما القانون، ةقد ره و التةوةض

 عا نصت وهذا التةوةض تقدةر يف رورا للقاضي ةكون فهنا الةقد، يف وال القانون يف عقد را
 القانون يف الةقد أو يف عقدرا التةوةض ةكن مل إذا " بقوهلا املدين القانون عن 182 املارة عليه

 ." … ةقد ره الذي هو فالقاضي

                                                           
1
 عن القانون املدين، املشار إليه سابقا. 106 املارة   
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 عدة أجر طيل  يف حقا للةاعل أنشأ الةمل عقد أن   هو الةمل، قانون يف التةوةض عن واهلدف
 حلق عا أساس ةكون على التةوةض لذا وعةنوةا، عارةا ضررا الةاعل ةلحق عنه وحبرعانه الةقد،
 .كسب عن فاته وعا خسارة عن الةاعل

 للقاضي أن فيمكن ،  1 اجلزائي الشرط زةارة أو ختفيض أجل عن أةضا القاضي وةتدخل
 وةأخذ إال  القليل، عنها ةبقى ومل التزاعاته عن األكرب اجلزء املدةن نفذ إذا التةوةض عن خيفض

 عقارن  اجلدةد عمله يف الةاعل عنها حرم اليت املنافع التةوةض تقدةر عند االعتبار بةني القاضي
 قراره يف ةبني أن بشرط تقدةر التةوةض يف حر القاضي فإن الةموم وعلى السابق، عمله عع

 .التةوةض هذا تقدةر يف عليها استند اليت األسباب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 عن القانون املدين، املشار إليه سابقا. 184/2املارة   



 

                                                                                      57 

 حقوق العامل في الوثائق و المستندات : مبحث الثانيال

إضاف  إىل حق الةاعل يف احلصول على التةوةضات ، فإن له أةضا احلق يف احلصول على      
بةض الوثائق و املستندات اليت هتمه ، و ذلك عن طرف صاحب الةمل أو املستخدم ، هذه 

اجلماعي  ، و الةاعل ةطلب هذه الوثائق ملا هلا  االتفاقياتالوثائق قد ةنص عليها القانون أو 
اليوعي  و كذا عن جه  أخرى لتربئ  ذعته و لوضع نفسه بةيدا عن  استةماالته عن األمهي  يف

رز و أهم ـــــعالق  الةمل ، و أب انتهاءخمتلف الشبهات و املشاكل اليت قد تنجم الحقا بةد 
ات ــل تصفي  احلسابــــــــــــما جند أةضا وصــــــــــ( ، ك مطلب أولهذه الوثائق جند شهارة الةمل ) 

 ( . مطلب ثان) 

 الحق في الحصول على شهادة العمل . : المطلب األول 
 إهناء وتارةخ التوظيف تارةخ تبني عمل الةمل شهارة عالق  إهناء عند للةاعل ، م''ةسل     
 .1'' هلا  املناسب  شغلت والفرتات اليت املناصب وكذا الةمل ، عالق 

 عن عقد الناشئ  والةاعل املستخدم وواجبات حقوق فقدان الةمل شهارة تسليم عن ةرتتب ال
، سنحاول التطرف ." كتاب   ذلك عكس على الطرفان إتفق إذا إال التكوةن عقور أو الةمل

 لشكل شهارة الةمل و عضموهنا وفقا ملا ةلي :
 

 الفرع األول : شكلها و مضمونها .
 منوذجا الةمل شهارة تسليم عند ةشرتط القانون م بالنظر ملضمون نص املارة السابق  فإن ل

 أخرى ، على أن إىل عستخدع  عؤسس  خيتلف شكلها عن إذ الشكل ، حيث عن حمد را
 املارة حد رهتا املضمون إلزاعي  عن حيث بيانات على هذه الشهارة تشتمل أن القانون ةشرتط
 .ع  ع ق عن 67
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 أوال : شكل شهادة العمل :
 حال  باملؤسس  ، إال أنه يف خاص  عطبوع  أو استمارة شكل يف الةمل دم شهارةخةسلم املست

 بوضع املستخدم ةقوم بدائرة املوارر البشرة  بتحرةرها مث فةقوم املوظ املطبوع  هذه وجور عدم
 لذا فإن عةينا ، شكال ةشرتط القانون له مل اإلعضاء و هذا ، هذه الشهارة على إعضائه
باليد أو بتطبيقات اإلعالم اآليل   و قد تكون حمررة الةمل قد تكون عطبوع  منوذجي  شهارة
 .  املستخدم وةوقةها الةاعل حير رها أن ميكن كما

 ثانيا : مضمون شهادة العمل :
 . اختيارة عن حيث املضمون ، فإن شهارة الةمل حتوي على بيانات ضرورة  و أخرى 

 البيانات الضرورة  : - 1
 ةلي : شهارة الةمل البد أن حتوي على عا فإن  ع ع ق عن 67 املارة حسب

 .1التوظيف  تارةخ  -
 . الةمل عالق  تارةخ إهناء  -
 هلا، املناسب  والفرتات شغلت اليت املناصب و كذلك  -
 .الةمل شهارة يف تظهرا أن اليت عن البدةهي جيب والةاعل املستخدم هوة  باإلضاف  إىل  -
 
 : االختيارة البيانات  - 2

عن عؤسس  ملؤسس  ، و عن عستخدم ملستخدم ، طاملا أن  االختيارة ختتلف البيانات     
 البيانات الضرورة  عتفق عليها بنص القانون ، فإنه ةفتح اجملال للمستخدعني إرراج بيانات ال

 ةكن الةمل مل عالق  إهناء أن عثال الةمل شهارة يف ةذكر عليهم ذكرها  ، كأن القانون ةفرض
 عصلح  يف رأةا ةكون الشهارة يف ةذكر بأن علزم غري الةمل صاحب أن كما الةاعل، عن خبطأ

 ةفرض ال فهو بالنسب  للقانون للمؤسس ، قد عها اليت واخلدعات املهني  كفائت  حول الةاعل

                                                           
 إليه سابقا . املشار الفررة  الةمل بةالقات املتةلق 90/11رقم  القانون عن 74 املارة راجع  1
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 املستخدم بني عسبق إتفاق عن طرةق ميكن الواقع يف لكن عكسها، وال التقدةر عبارات ذكر
 .الةاعل يف عصلح  عبارات الةاعل شهارة يف ةذكر أن والةاعل

 ةدرج أن على ةةرتض أن للةاعل ميكن للطرفني ، إذ  تيارة خافإهنا  اختيارة و بكوهنا      
 الذي األجر ةذكر كأن به ضررا تلحق أن شأهنا عن الةمل يف شهارة بيانات الةمل صاحب

 عالق  إهناء أسباب أو املنصب يف الةاعل قبول شروط أي تشغيله، أو شروط ةتقاضاه، كان
أعرا  جدةد شغل عنصب على الةاعل حصول جيةل أن شأنه عن عا كل عاع  الةمل وبصف 

املؤهالت  عع تتناسب ال تصرحيات الةمل شهارة يف ةذكر الذي املستخدم حال  صةبا ويف
 احلال هذه  يف املستخدم فيكون فيها، عبالغا أو صحيح  غري تكون اليت و للةاعل، املهني 

 أجل هذه عن التقدةر عبارات االعتبار بةني أخذ إذا ضرر، ةلحقه الذي الغري أعام عسؤوال
 إعتبار حمل شخصي  الةاعل هنا تكون حيث غلط يف وقع قد ةكون الغري فهذا ، الةاعل تةيني

 .التةاقد يف
 بيانات عن تتضمنه ملا علزع  قوة الةمل ، كما جتدر اإلشارة يف األخري إىل أن لشهارة      
 هناك أن الةمل شهارة تثبت ،كما 1اجلدةد املستخدم أو أو الةاعل للمستخدم بالنسب  سواء
للغري ، عا ةةرف  بالنسب  أو الةمل صاحب وجه يف سواء فةال ، قائم  كانت عمل عالق 

 حبجي  شهارة الةمل .
 الفرع الثاني : تسليمها و جزاءات اإلمتناع عن ذلك.

  :العمل شهادة تسليم- أوالّ 
هذا  ةةترب و ،2 الةمل عالق  انتهاء عند الةاعل إىل عمل شهارة بتسليم املستخدم ةقوم

 شهارة الةمل تسليم عن املستخدم اعتنع عىت و حممول، ليس و عطلوب حق مبثاب  التسليم

                                                           
 … التقاعد البطال ، على التأعني بتسيري املكلف  اهليئ  خاص  الغري على حج  الةمل شهارة تكون   1
 الةمل ارةشه تسليم عن جةل الذي الفرنسي املشرع عكس إلزاعي هو الةمل شهارة تسليم أن على اجلزائري املشرع ةنص مل  2

 .الشأن هذا يف راجع املستخدم، عاتق على ةقع إلتزاعا



 

                                                                                      60 

 إلحلاق غري صحيح  بيانات ارراج حال  يف أو التسليم يف التأخر أو الرفض طرةق عن سواء
 .قانونا حمد رة جلزاءات املستخدم ةتةر ض بالةاعل ضررا
 :العمل شهادة تسليم عن المستخدم امتناع حالة في الجزاءات- ثانيا
 التسليم يف رـــــــــــالتأخ أو بالرفض سواء ، الةمل ارةـــــــــــشه تسليم عن املستخدم ميتنع دـــــــــــــق     

 .بالةاعل ضررا ةلحق مما صحيح غري بشكل عمل شهارة أو بتحرةر
القضاء  أعام الةمل عالق  حول نزاع هناك ةكون عندعا خاص  ذلك إىل املستخدم وةلجأ     
 .اخلصوع  أو احلكم نتيج  على ذلك ةؤثر أن عن خوفا
 إحلاق الضرر وني  شخصي  ألغراض الةمل شهارة تسليم عن الةمل صاحب ميتنع قد كما    

 .إستقالته حال  يف خاص  بالةاعل،
قد  أنه إثبات عبئ عليه ةقع عمل، شهارة ةسلمه مل املستخدم أن   ةد عي الذي والةاعل   

 .حممول  وليست عطلوب  الوثيق  هذه أن   مبا طلبها
 بالتةوةض عن الةمل صاحب عطالب  له جيوز ،االعتناع ذلك إثبات يف الةاعل جنح وإذا   

 .ذلك جر اء عن حلقه الذي الضرر
 .2أو عقوبات جزائي   1 و تكون اجلزاءات املرتتب  عن عدم التسليم عؤرة  إىل جزاءات عدني 

  ــــالتهدةدة راع ـــــــــــــعمل ، الغ شهارة على باحلصول املطالب  فتفضي اجلزاءات املدني  إىل      
كان عةموال هبا يف عا بةد اليت   الضرر ، يف حني تفضي الةقوبات اجلزائي   عن أو التةوةض
ةتم التطرق إىل عقوبات جزائي   مل 1990مبوجب القانون الفرنسي إال أنه و بقانون  االستقالل

 . 3 لى اجلزاءات املدني عفيه فقط  االقتصارإذ مت 

                                                           

 . 110، ص 1975 النشر و للطباع  الثقاف  رار اجلزائرةاجلدةد، الةمل قانون شرح يف الوجيز حسن، عوض علي .ر  1
 تسليم بإلتزام املتةلق  122/16املارة  خمالف  عند املقر رة الةقوب  تكون الفرنسي القانون وعنها املقارن  التشرةةات يف أنه إىل نشري  2

 عن للمخالفات احملد رة هي الةقوب  تكون الةور حال  ويف (4 ) الرابة  الدرج  عن للمخالفات احملد رة الغراع  هي الةمل شهارة
 . شهر إىل أةام 10 عن ملدة احلبس أو/و اخلاعس  الدرج 

علي عوض حسن، الفصل التأرةيب يف قانون الةمل، رراس  عقارن  للتشرةع الفرنسي وتشرةةات الدول الةربي ، رار الثقاف   3 
 .365، ص1985للطباع  والنشر، القاهرة 
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 الحق في الحصول على وصل تصفية الحسابات . : المطلب الثاني
 

 تصفي  وصل أن   مل ةتم التكلم عن هذه الوثيق  رغم ، 11-90باستقراء نص القانون      
 .الواقع  يف به وهو عةمول الةمل شهارة  عن أمهي  ةقل احلسابات ال

على  وخيم  نتائج عنها تتولد لتسرةح نتيج  ذلك كان إذا خاص  الةمل عالق  إهناء إن       
أن  شأنه عن الوصل هذا تضبط ألحكام القانون وضع وعدم عتناهي ، ال وعشاكل الةاعل
 بتنظيم املشر ع اجلزائري ةقوم أن األوىل عن فكان الةمل، عالق  إلهناء السلبي  النتائج عن ةشد ر
 .اجملال هذا يف واسة  للمستخدم حرة  ترك لةدم قانوني  نصوص طرةق عن الوصل هذا

املؤهل  والشخص عضموهنا، حيث عن عسائل عدة تطرح الوثيق  هذه فإن   الةموم وعلى
 .عنه، و بالتايل سنتناول كال عن هاتني النقطتني يف عا ةلي  املرتتب  اآلثار وكذلك لتحرةرها

 

 الفرع األول : مضمونه و تحريره .
 

 انتهاء عالق  عند الةمل صاحب إىل الةاعل ةسلمها وثيق  هو حساب كل تصفي  وصل إن
 عن الةاعل الناشئ  حقوق كل وهي املالي  عستحقاته كل تسلم قد أنه فيها ةةرتف 1الةمل 
 حمد ر الةمل يف عقد سواء ذلك وةكون الةمل عقد أو اجلماعي  االتفاقيات أو القانوني  القواعد

 تأرةيب، تسرةح إىل سواء ةرجع الةمل عالق  إهناء سبب كان وعهما املد ة، حمد ر غري أو املد ة
 .اخل …استقال  اقتصاري،

 بنسخ  وةسلم الةاعل فيحتفظ الوصل، يف ذلك على النص وةتم نسختني عن الوصل هذا حير ر
 باليد عكتوبا ةكون أن فيمكن الوصل، هلذا حمد ر شكل هناك الةمل ، وليس لصاحب األخرى

 " حساب كل تصفي  " عبارة الوثيق  يف ةذكر أن جيب كما أو عطبوعا ،  الكاتب  باآلل  أو
 بتوقيةه . عتبوع  و تكون  الةاعل ةد خبط

                                                           
 :انظر الةمل ،عالق   إهناء على رليال حتفظ بدون حساب كل تصفي  بوصل الةاعل عطالب  أن   سابق قضائي إجتهار إعترب لقد  1

 .89 ص 03 عدر 1993 , القضائي  اجملل  17/02/1992 يف املؤرخ 75980 رقم االجتماعي  الغرف ، الةليا احملكم  قرار
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 الفرع الثاني : اآلثار المترتبة عنه .
 
 جاء عا اإلحتجاج على أو باإلعرتاض الةاعل ةقم مل والذي صحيح  ، بطرةق  احملر ر الوصل إن
 بالوصل . جاء عا على اإلحتجاج يف الةاعل حق سقوط عنه ةنجم فيه ، املبني األجل يف فيه

 و بالتايل فإنه ةرتب عاةلي :
 . 1 براءة ذع  املستخدم -
 .3، و ذلك يف اآلجال احملدرة قانونا 2الطةن يف وصل تصفي  كل حساب  -
 سقوط احلق يف اإلحتجاج ، و ذلك عند عرور األجل احملدر يف الوصل . -

 هذا الوصل تسليم عن املرتتب  السلبي  النتائج عن الةاعل حلماة  األعثل احلل فإن   األخري ويف
 املستخدم إىل  الةاعل عن تسليمه عنع طرةق عن وذلك وقائيا وليس عالجيا ةكون أن جيب

 رغم بالتنظيم الوصل هذا ةتناول فلم اجلزائري للمشر ع بالنسب  أعا  صرةح قانوين نص مبوجب
 .للمستخدم تسليمه عن الةاعل مينع ومل يف الواقع، به عةمول انه
 
 

                                                           
 ذع  تربأ ال ذلك عع و باطال ةكون فال القانون يف عليها املنصوص البيانات على الوصل ةشمل مل إذا الفرنسي القانون يف  1

 فيه . عليها املنصوص القيم تسلم قد الةاعل أن   ةثبت فهو إثبات وظيف  له ةكون وإمنا املستخدم
 .شهرةن مبدة الفرنسي القانون يف حمد رة وهي  2
 ةسري أي بالثاين فالةربة الةاعل ةد خبط عكتوب وثاين عطبوع األول تارخيني الوصل تضمن إذا :أنه الفرنسي القضاء وةةترب  3

 . السرةان يف بةد ةبدأ مل األجل أن الفرنسي القضاء إعترب تارةخ، أي عن خايل الوصل جاء إذا أعا الثاين، التارةخ عن األجل
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 خاتمة
ةةور التساؤل عن جدةد عن كفال  املشرع اجلزائري ملوضوع ، بةد استةراض فصول هذا ا     

إىل التةدةالت املتتالي  لقانون  بالرجوع  و ، فبال شك،  حلقوق الةاعل عند هناة  عالق  الةمل
مجل  عن احلقوق والضمانات جاءت نتيج   ةكس جهور املشرع اجلزائري إلقرارهإهنا تف،  الةمل

أعلتها كذلك ظروف خارجي  أفرغتها عن حمتواها يف الكثري  باملقابلكذا و ، و  ظروف راخلي 
 القانوني  الضمانات و األحكامد األرىن املطلوب عن ، إذ جنده وفق يف وضع احل عن احلاالت

 اجملال تاركا ، لشغله الةاعل فقدان عن املرتتب  السلبي  اآلثار عن التقليل و الةمل عالق  لتنظيم
 . التةاقدي اإلطار إىل التنظيمي اإلطار عن باخلروج التةاقدة  للحرة  واسةا

 
وعليه ميكن أن نطرح مجل  عن النتائج واملالحظات اليت توصلنا إليها، ليتم الرجوع إليها      

عند تةدةل قانون الةمل ، والذي عن الرغم عن التةدةالت الكثرية اليت عرفها فانه حباج  إىل 
 :عن أمهها  ،ئم  وضمانا حلقوق الةاعل عند انتهاء عالق  الةملاملراجة  ليكون أكثر عال

 

  تفةيل الطرق أو احللول الورة  بني الةاعل ورب الةمل ، نظرا لنجاعتها يف تسوة  الكثري
عن النزاعات، قبل اللجوء إىل القضاء، إذ عن املستبةد أن تةور الةالق  إىل طبيةتها حىت 

 الةاعل إىل عنصب عمله.وان أصدر القاضي حكما بإرجاع 
  عنح صالحيات عوسة  للقاضي خصوصا يف القضاةا املتةلق  بالتسرةح التةسفي، كون

 اهلدف األساس هو حفاظ الةاعل على عنصب عمله.
  ختوةل الةاعل حق االستةان  مبحام ، بدال عن االقتصار على زعيل له ، ةنتمي إىل نفس

ع عن حقوقه واليت قد ةكون احملاعي أجدر املؤسس  املستخدع  ، وهذا لضمان حق الدفا 
 باستظهارها.
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 تتابع عسأل  كذلك و الضمين و الصرةح الةمل عقد جتدةد عسأل  املشرع أن ةنظم بد ال 
 .للةاعل أكرب دماة  املدة، قصد توفري حمدر الةمل عقد الةمل يف حال  عقور

 بنصوص عةاملها وحتدةد الذهاب إلراري طرةق عن الةمل عالق  إهناء حال  بتنظيم ال بد 
وكذا  الةمل صاحب تةسف عن الةمال حلقوق دماة  الةمل قانون يف صرحي  و خاص 

 اقتصارة . ألسباب اإلراري والذهاب الةاري اإلراري الذهاب حاليت التفرةق بني
 ال حىت ، للةاعل األخطاء املنسوب  إىل حتدةد وبدق  التسرةح رسال  يف التطرق عن البد 

، عند  التسرةح رسال  يف عليها تلك املنصوص غري أخرى بأسباب املستخدم ةتذرع
 اللجوء إىل القضاء للفصل يف النزاع.

 
حبثه  عند اجلزائري املشرع نا نرى أنه عن اإللزام مبكان أن ةستلهمإن، ف األخري يف و     
 القانون يف به عةمول حتمى الةاعل و تضمن حقوقه و حرةاته مما هو قانوني  حلوليف 

و الةارات و األعراف  اجلزائري االجتماعي للواقع عالءعتها على ةةمل أن على  ، املقارن
 تفاريو الةمل على  الوطني  التشرةةي  املنظوع  عع عتجانس  لتصبح ،و قيم الدول  

 بالقاعدة حييط الذي الغموضكون  ، القانوني  النصوص بني تناقضاتال يف لوقوعا
، عا جيةله حرا يف التةاعل  الةمل لصاحب واسة  احلرة  ةرتك و ضةيف  جيةلها القانوني 

  . القانون تطبيق يف القاضي عهم  عن ةةقدعع الةاعل عن جه  ، و عن جه  أخرى 
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 قائمة المصادر و المراجع

 :النصوص القانونية والتنظيميةأوال : 
 
 . 1996لسن   الشةبي  قراطي رستور اجلمهورة  اجلزائرة  الدمي (1
 . اجلزائري املدين القانون (2
 . اجلزائري املدني  اإلجراءات قانون (3
 . اجلزائري الةقوبات قانون (4
املتةلق بالتأعينات االجتماعي . ج.ر  1983جوةلي   02املؤرخ يف  83/11القانون رقم  (5

 ، عةدل وعتمم ب:05/07/1983عؤرخ  يف  28عدر 

 .11/04/1994 املؤرخ يف 94/04باملرسوم التشرةةي رقم  -

 .1996جوةلي   06املؤرخ يف  96/17األعر رقم  -
عؤرخ  يف  28ج.ر عدر  بالتقاعد املتةلق 1983 جوةلي  02 يف املؤرخ 83/12القانون   (6

 ، عةدل وعتمم ب:05/07/1983

 .11/04/1994املؤرخ يف  94/05املرسوم التشرةةي رقم  -

 .1996جوةلي   06املؤرخ يف  96/17األعر رقم  -

 .01/05/1997املؤرخ يف  97/13رقم األعر  -

  22/03/1999املؤرخ يف  99/03القانون رقم  -
املتةلق حبوارث الةمل واألعراض املهني  ج.ر  02/07/1983املؤرخ يف  83/13القانون   (7

املؤرخ يف  96/19، املةدل واملتمم باألعر رقم  05/07/1983، املؤرخ  يف  28عدر 
06/07/1996. 
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، املتةلق بةالقات الةمل، ج.ر عدر  21/04/1990ملؤرخ يف ا 90/11القانون رقم  (8
 ، املةدل واملتمم ب:25/04/1990املؤرخ  يف  17

املؤرخ  يف  68، ج.ر عدر 21/12/1991املؤرخ يف  91/29األعر رقم  -
25/12/1991. 

، املؤرخ  يف 43، ج.ر عدر  09/07/1996املؤرخ يف  96/21األعر رقم  -
10/07/1996. 

 03، املتةلق باملدة القانوني  للةمل، ج.ر عدر 11/01/1997املؤرخ يف  97/03األعر  -
 . 25/01/1997، املؤرخ  يف 

املتضمن احلفاظ على الشغل  26/05/1994املؤرخ يف  94/09املرسوم التشرةةي رقم  (9
، املؤرخ  يف  34ودماة  األجراء الذةن ةفقدون عملهم بصف  الارارة  ، ج.ر عدر 

املتضمن  26/05/1994املؤرخ يف  94/09التشرةةي رقم  املرسوم 01/06/1994
،  34احلفاظ على الشغل ودماة  األجراء الذةن ةفقدون عملهم بصف  الإرارة  ، ج.ر عدر 

 . 01/06/1994املؤرخ  يف 
املتةلق باحداث التقاعد  26/05/1994املؤرخ يف  94/10املرسوم التشرةةي رقم  (10

 . 01/06/1994 ، املؤرخ  يف 34املسبق ، ج.ر عدر 
املتضمن احداث التأعني  26/05/1994املؤرخ يف  94/11املرسوم التشرةةي رقم  (11

 . 01/06/1994، املؤرخ  يف  34على البطال  ، ج.ر عدر 
املتةلق مبةاشات تقاعد اإلطارات  31/10/1983املؤرخ يف  83/617املرسوم  (12

 ، عةدل وعتمم ب: الساعي  يف احلزب والدول 

 .05/06/1994املؤرخ يف  94/133يذي املرسوم التنف -

 .23/07/2001املؤرخ يف  01/199املرسوم الرئاسي رقم  -
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املتةلق بالضمان االجتماعي لألشخاص  09/02/1985املؤرخ يف  85/35املرسوم   (13
. 18/02/1985املؤرخ  يف  09غري األجراء الذةن ميارسون عمال عهنيا، ج.ر عدر 

 .30/11/1996املؤرخ يف  96/434 عةدل وعتمم باملرسوم التنفيذي رقم
املتضمن توسيع التقاعد  03/10/1998املؤرخ يف  98/317املرسوم التنفيذي  (14

 املسبق ملوظفي املؤسسات واإلرارات الةموعي .

 الكتب :
 رةوان املطبوعات ، اجلزائري التشرةع يف الةمل لةالقات القانوين التنظيم :سليمان أدمي  -

 .2002 اجلزائر 2 طبة  ، اجلاعةي 

 املطبوعات رةوان ، اجلزائري التشرةع ضوء يف واجلماعي  الفررة  عالقات شرح :راشد راشد -
 1991 اجلزائر ، اجلاعةي 

 للطباع  رار الثقاف  – عقارن  رراس  – الةمل قانون يف التأرةيب الفصل :حسن عوض علي -
 1985 القاهرة ، والنشر

 طباع  األلوان عؤسس  الةمالي  املةارف رائرة :حسني دمار حممور و ري اهلوا عصمت -
 .1961القاهرة  املتحدة،

 عطبة  ، الطبة  الثالث   االجتماعي  التشرةةات -األول اجلزء – الةمل قانون :رمهان فؤار -
 .1965رعشق - اإلحتار

 املطبوعات اجلاعةي  رةوان ، تأرةبيا الةمال تسرةح يف املستخدم سلط  :طربيت سةيد -
2001. 

 القانوني  لدار املكتب  الفرري الةمل عقد – الةمل قانون :زهران حممور حممد مهام -
 .1998 اجلاعةي ، املطبوعات
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