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 رات ـكـتش
 
 

متام ىذا العمل املتواضع وأثين إأشكر اهلل العلي القدير وأمحده على توفيقو يل يف  
ال يشكر اهلل « وأصلي وأسلم على نبيو الكرمي عليو أفضل الصلوات وأزكى التسليم القائل: 

  » من ال يشكر الناس
سمار وعليو فإنين أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان لألستاذ الفاضل الدكتور 

على تفضلو بقبول اإلشراف على أطروحيت ومل يبخل علّي بنصائحو القّيمة  نصر الدين
 وتوجيهاتو البناءة اليت أنارت يل طريق البحث وستبقى دليلي يف حتصيل العلم واملعرفة.

وتواضعو وتفهمو وجديتو يف العمل فأرجو من املوىل كما أحّيي يف أستاذي طيبتو 
 العلي القدير أن ميده مبوفور الصحة والعافية ليظل مشعة تنري درب كل تواق للعلم واملعرفة.

الذي أشرف علّي لنيل درجة  الدكتور بلمامي عمركما أشكر أستاذي الفاضل 
 ، فجزاه اهلل كل خري.املاجستري، وكان حبق فاحتة خري علّي ونعم املوجو ونعم األخ

كما أقدم شكرا خاصا وخالصا ألعضاء جلنة املناقشة الذين سيتفضلون باحلكم 
 على ىذه األطروحة.
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 اإلهــــداء
 
 

عم ـالذي تعب كثريا يف تربييت وتعليمي وحثين على مواصلة دراسيت، ن إىل أيب العزيز

 ،كوأدام عافيت كأطال اهلل عمر  األب واملريب، فها أنذا أحقق لك أمنيتك...

رمحها اهلل وأسكنها  ،واليت متنت أن تراين دكتورا قبل وفاهتا ،إىل روح أمي الطاىرة

 ،فسيح جناتو

ناصري اليت شاركتين عناء البحث ووقفت إىل  إىل زوجيت العزيزة األستاذة مرمي

 ،جانيب يف أحلك األوقات

الذين حتملوين رياض،  أسامة رامي، إياد عبد الرحيم وأحمدإىل أوالدي األعزاء: 

  ،طيلة مدة البحث على حساب راحتهم

 وأصدقائي وزمالئي،  إىل إخويت وأخوايت

  .إىل كل ىؤالء أىدي مثرة جهدي
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 مـقدمـة

:البحثأوال:موضوع
تواجو مرحلة حرجة من مراحل التطور التارخيي لعالقات العمل، أصبحت الطبقة العاملة اليوم 

اليت تسعى  ،نتيجة للتحوالت االقتصادية ادلعاصرة ،خاصة بعد احتدام الصراع بني طريف ىذه العالقة
ل حبق إىل حتقيق النجاعة االقتصادية على حساب احلماية االجتماعية للطبقة العاملة، وىو ما ديث  

نتو ىذه الطبقة عرب كفاحها الطويل لعشرات من العقود، وقد دتيزت هتديدا للرصيد الكبري الذي كو  
 ،إزاء طموحات الليبريالية اجلديدة يةقاس ياتادلرحلة الراىنة مبواجهة الطبقة العاملة دلواقف صعبة وحتد

الساعية إىل حتقيق أعلى معدل لتنمية رأس ادلال على حساب العدالة االجتماعية، وذلك بانتهاج 
للصعوبات وجتعل من تسرحيهم حال  العم الاليت تبيح التضحية مبصاحل  ،سياسة اإلصالح االقتصادي

حال دلواجهة االختالالت االقتصادية ورفع كفاءة  ، ومن اخلوصصةاالقتصادية والتحوالت التكنولوجية
وما وف ره من استقرار  ،داء ادلايل للمؤسسات، وذلك بالتخلي عن الدور الريادي للقطاع العاماأل

ولو كان ذلك على حساب كرامة العامل  ،وفسح اجملال أمام القطاع اخلاص ،للطبقة العاملة
 ومصاحلو.

ومن -اجتهت دول العامل الثالث  ،العادلية وضغط ادلديونيةوحتت ضغط ادلتغريات االقتصادية  
األمر الذي  ،إىل انتهاج سياسة االصالح االقتصادي والتطهري ادلايل للمؤسسات -بينها اجلزائر

سواء عن طريق التسريح االقتصادي ادلتأثر بالصعوبات  ،العم اليقتضي االستغناء عن عدد كبري من 
ولوجية، أو عن طريق خوصصة القطاع العام، اليت دعا إليها صندوق االقتصادية والتحوالت التكن

بو من آثار رغم ما قد تسب  على ال ،النقد والبنك الدوليان وطبقتها دول العامل الثالث كضرورة حتمية
كمنظمة  اىتمام من طرف ادلنظمات الدولية، اجتماعية مأساوية، وذلذا كان اجلانب االجتماعي زلل

(GATT) اليت أثارت خالل جوالت اتفاقية اجلات ،وحىت منظمة التجارة العادليةالعمل الدولية، 
مسألة تنمية ادلوارد البشرية حتت مسمى الشرط االجتماعي، وباعتبار أن  مسألة التنمية االجتماعية 

وخاصة ما  ،تعد  من ادلسائل احلتمية والالزمة يف خضم ادلتغريات وادلستجدات االقتصادية ادلعاصرة
ق بني األىداف تعلق منها حبماية القوى العاملة، فقد كان من الضروري العمل على رسم سياسة توف  ي

تعلق باحلد األدىن دلعايري  االقتصادية من جهة واألىداف االجتماعية من جهة أخرى، وخاصة ما
 قصد توفري حد مقبول من احلماية االجتماعية للعامل. ،العمل الدولية



 ب

 

أصبح لزاما  -وأمام عدم تكافؤ ادلركز القانوين لطريف عالقة العمل-خلي وعلى الصعيد الدا 
ص لو قدرا من احلماية على الدولة أن تتدخل حلماية الطرف الضعيف يف العالقة وىو العامل، وختص  

هبا   دتر  يتبشكل يسمح للمستخدم بتخطي األزمة ال ،يف مواجهة اآلثار السلبية للتقلبات االقتصادية
ضرورة  العم ال، ألن  إصالح االقتصاد ضرورة اقتصادية ومحاية العم الون التضحية مبصاحل مؤسستو د
 اجتماعية.

السببني  مهاصصة والتسريح االقتصادي، باعتبار وقد جاء عنوان األطروحة متضمنا اخلو  
هتديد استقرارىم حد أث را بشكل مباشر على حقوق العم ال، ووصل ىذا التأثري إىل الرئيسيني اللذان 

ادلهين واالجتماعي، كما أن  اخلوصصة تتقاطع مع التسريح االقتصادي يف األسباب، كون أن  أسباهبما 
وقد ، ) صعوبات اقتصادية، حتوالت تكنولوجية، اختالالت، أزمات...( اقتصادية بالدرجة األوىل

اقتصادي سببو  تكون اخلوصصة سببا من أسباب التسريح االقتصادي، لكن ليس كل تسريح
ذلذا كان الًتكيز االستغناء عن خدمة العمال، قد تكون واحدة وىي آثارمها  يف حني أن  اخلوصصة، 

     كيفية محاية العم ال من آثار اخلوصصة والتسريح االقتصادي معا.   على
وتسريح  من خوصصة ،ومن ىنا ديكن القول أن  تنفيذ السياسات االقتصادية الرائجة حاليا

 ،صحيح مساراهتاتية ذلذه السياسات و مراجعة جد   اأن ترافقه - وحبكم الضرورة -اقتصادي يتطلب 
ة فيما يتعلق بتعزيز احلماية القانونية للعامل، وىو أمر يتطلب تفعيل دور الدولة وفق تصور وخاص  

اه ضلو اقتصاد واالجت العم الجديد، باعتبار أن  اعتناق سياسة اخلوصصة وخفض األجور وتسريح 
تضع األسس القانونية اليت تضمن حتقيق أكرب  ،لقى صلاحا إال  يف إطار دولة قويةالسوق ال ديكن أن ي

احللول البديلة حلماية العامل من النتائج ادلتمخضة عن اخلوصصة  وتضع ،قدر من احلماية االجتماعية
 .والتسريح االقتصادي

 
ثانيا:أهميةالبحث:

ز على معاجلة ادلشكالت االقتصادية البحتة دون دل ا كانت التحوالت االقتصادية ادلعاصرة ترك    
ة فيما يتعلق بالطبقات العاملة، فإن  أمهية البحث تكمن يف وخاص   ،االكًتاث بالنواحي االجتماعية

تبار أن  باع ،تسليط الضوء على احلماية القانونية للعامل يف ظل اخلوصصة والتسريح االقتصادي
ا يستوجب توفري ضمانات قانونية للعامل العامل ىو أساس كل تقدم اقتصادي وكل تطور صناعي، شل  
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وجوب ادلوضوعية، إضافة إىل  ادلسر ح ألسباب اقتصادية، سواء تعلق األمر بالضمانات اإلجرائية أو
من  كن أن حتد  كما يستوجب توفري ضمانات أخرى دي احًتام الضوابط اليت حتكم عملية التسريح،

كقاعدة تفعيل استمرار عقود العمل يف حالة انتقال ملكية   ،للخوصصةاحملتملة اآلثار السلبية 
ية يف ادلؤسسات ادلخوصصة، وما يستتبع ذلك من العم الادلؤسسة، إضافة إىل تفعيل دور ادلسامهة 

مية االجتماعية من جهة وضع آليات مناسبة لتحقيق التوازن بني التنمية االقتصادية من جهة والتن
، وإذا كان االستغناء عن العمال وتسرحيهم من عملهم حتت ضغط التحوالت االقتصادية أخرى

منو، فإن و جيب علينا أن نسعى إلجياد حل لألعراض  والتطورات العلمية نتيجة حتمية، وأمر ال مفر  
 سم االصالحات.  وإال  ضاعت حقوق العامل با ،اجلانبية للخوصصة والتسريح االقتصادي

وعليو يعترب موضوع احلماية القانونية للعامل يف ظل اخلوصصة والتسريح االقتصادي من أىم  
وما  ،خاصة بعد اجتاه معظم دول العامل ومنها اجلزائر ضلو خوصصة القطاع العام ،مواضيع الساعة

اجتماعية للطبقة العاملة، إضافة بو من آثار وما يسب   ،يستتبعو من تغري يف ملكية ادلؤسسة ادلستخدمة
وما نتج عنها من  ،إىل موجة التسرحيات ألسباب اقتصادية اليت طالت معظم ادلؤسسات االقتصادية

على أساس أن  ادلستخدم يف القطاع اخلاص يبحث عن ادلردودية االقتصادية  ،دلناصبهم العم الفقدان 
عن طريق –ل كثريا على تدخل الدولة يعو  ، وذلذا ومكاسبهم العم الولو كانت على حساب حقوق 

ىت ال ح ،إلقامة التوازن بني ادلصاحل االقتصادية والضرورات االجتماعية -سن التشريعات ادلالئمة
 على الطبقة العاملة. خيمة على اجملتمع ووباالتكون نتيجة ىذه اإلصالحات و 

 
قائمة على  ألسباب موضوعية ادلوضوعلقد وقع اختيارنا على ىذا ثالثا:أسباباختيارالموضوع:

 االعتبارات التالية:
تزايد تسرحيات العم ال باسم الضرورات االقتصادية واإلصالحات اذليكلية، وما تسببت فيو ىذه  -

 السياسات من فقدان العمال حلقوقهم ومكاسبهم.
وختليها عن إدارة  ،ها عن إنشاء ادلؤسسات االقتصاديةانسحاب الدولة من اجملال االقتصادي وكف   -

  ادللكية اخلاصة.ادلؤسسات القائمة وحتويلها إىل 
حساب االعتبارات وعلى  ،وضع االعتبارات االقتصادية والتجارية يف مقدمة األولويات -

 االجتماعية، كالتخلي عن االلتزام بتوفري مناصب العمل وخفض األجور وتسريح العمال.
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إىل أن  ،احلصول عليها عقودا من الزمناضلوا من أجل ضياع مكتسبات وحقوق العمال اليت ن -
    ، يف إطار عودلة االقتصاد والعمل.إىل ضياع احلق يف العملل الوضع وص
وما يتبعو من رفع للحواجز اجلمركية ،(OMC)إىل ادلنظمة العادلية للتجارة لالنضماماستعداد اجلزائر  -

وديكن  ،العادلية، وما قد يسببو من كساد للسلع الوطنيةمع صعوبة منافسة اإلنتاج الوطين للمنتوجات 
 .أن ينتهي حبتمية غلق ادلصانع اليت مل تصمد يف وجو ادلنافسة وتسريح عماذلا

من  ، واليتظهور األزمة ادلالية الراىنة وما قد تسببو من صعوبات وأزمات للمؤسسة االقتصادية -
 لعامل.شأهنا أن تنتهي حتما بضرب االستقرار ادلهين ل

 
،إن  الدراسات اليت اىتمت حبماية العم ال من آثار التحوالت االقتصاديةالسابقة:ترابعا:الدراسا
ي أو ــي أو العربـسواء على ادلستوى الوطن ،-على حد علمنا –ا ككل قليلة جد  وبقانون العمل

الدويل، وأثناء إصلاز ذلذه األطروحة مل نعثر على أي موضوع يتناول محاية العم ال يف ظل اخلوصصة 
كأطروحة الدكتورة معاشو   ،ىناك دراسات تتقاطع مع موضوعنا جزئيا والتسريح االقتصادي، إال  أن  

، دلسرحني ألسباب اقتصاديةنبايل فطة ادلوسومة بعنوان إزالة التنظيم يف قانون العمل ومحاية العم ال ا
مث ضمانات  ،سلطات ادلستخدم يف تنظيم الشغل يف اجلزء الثاين من أطروحتها الباحثة حيث تناولت

 عطا اهلل أبو محيدة الذي تناول فيوإضافة إىل مؤلف الدكتور  ،اقتصاديةالعمال ادلسرحني ألسباب 
 ،وتطر ق فيو لبعض أشكال احلماية ،واآلثار واإلجراءاتسبب اقتصادي، من حيث ادلفهوم ل التسريح

وأمهها اإلحالة على صندوق البطالة ودوره يف  ،إال  أن و مل يتناول كل الضمانات القانونية حلماية العامل
الدعم واحلماية للعمال ادلسرحني، وتضاف إىل ىذه الدراسات دراسة الدكتورة فتحي وردية اليت  تقدًن

 عقد العمل ألسباب اقتصادية يف القانون اجلزائري.تناولت فيها ضوابط إهناء 
أم ا عن محاية العم ال يف ظل اخلوصصة فلم نسج ل أية دراسة عاجلت ىذا ادلوضوع من وجهة  

اليت تناولت موضوع اخلوصصة بنقل ملكية  ،نظر قانونية ما عدا دراسة الدكتورة صباحيي ربيعة
سة اخلوصصة بصفة عامة دون التطرق للوسائل التقنية تعرضت لدراادلؤسسات العامة، وهبذا تكون قد 

لكون ىذه األمور خترج عن نطاق  ،واآلليات القانونية حلماية العمال الذين دتت خوصصة مؤسساهتم
 دراستها.
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 ،حبتة اقتصادية ويالحظ أن  جل الدراسات اليت اىتمت باخلوصصة عاجلتها من وجهة نظر 
بعنوان أثر اخلصخصة على حقوق  ،احلسن زلمد زلمد سباق ماعدا الدراسة اليت قدمها الدكتور

بعنوان الضرورات اليت تفرضها سياسة  ،اهلل الطاىردوالدراسة ادلستفيضة للدكتور زلمد عب ،العم ال
 اخلصخصة يف رلال عالقات العمل، واليت كان ذلا الفضل الكبري يف إثراء موضوع دراستنا.

             
أثناء إعداد حبثو، من الطبيعي أن  أي باحث ستصادفو صعوبات وعوائق :صعوباتالبحث:خامسا

 :بعون اهللنسبيا  ومن الصعوبات اليت واجهتنا ودتكننا من تذليلها
كل، ـــــبسبب عدم اىتمام الباحثني اجلزائريني بقانون العمل ك ،قل ة ادلراجع سواء اجلزائرية أو العربية -

الة احلصول ـــــيف ح –مع صعوبة احلصول على ادلراجع الفرنسية وحتم ل جهد إضايف يف ترمجتها 
 .-عليها

حتيني  مصعوبة حصر النصوص القانونية التنظيمية اليت حتيلنا إليها القوانني اجلزائرية بسبب عد -
فرنسيني، حيث أن و ىو موجود عند ال ادلعلومات على ادلواقع االلكًتونية ادلتخصصة، على عكس ما

سواء   ،تعر ف على كل ما يتعلق بو من قواننييأن  للباحث قانوين ديكن ومبجرد البحث عن نص  
 مجيع مواقعهم زلي نة. لكون أن   ،كانت سابقة أو الحقة

ادلادة األولية غري ادلنشورة من اجلهات اإلدارية ادلعنية، كاإلحصاءات ادلتعلقة صعوبة احلصول على  -
بسبب رفض تعاون  ،والتعليمات الداخلية ،بعدد البطالني ضحايا اخلوصصة والتسريح االقتصادي

   اإلدارة مع الباحث. 
لتعديالت ، حيث خضع 5002كثرة التعديالت اليت طالت قانون العمل الفرنسي ابتداء من سنة -

ت أرقام ادلواد  5002، ويف عام 5002،5002يف  صدر قانون جديد، شل ا شك ل لنا متاىة، حيث تغري 
ا ستحيلنا إىل مواد ملغاة ويصعب علينا  ،غري عمليأمر وزلتواىا، وأصبح استعمال ادلراجع القددية  ألهن 

البحث عم ا يقابلها يف القانون اجلديد، ناىيك عن التعديالت اليت طرأت على ىذا القانون يف 
 .5005و 5000، 5000، 5002
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 :إشكاليةالبحث:اسادس

ضرورةاقتصاديةفإّنوعالجاختالالتهاإذاكانإصالحالمؤسسةاالقتصاديةوتطهيرها 
 االختالالتالعّمالحماية لمواجهة الضرورتين بين التوفيق فكيفيمكن اجتماعية، ضرورة

األ كفاءة ورفع االقتصادية بمصالح التضحية للمؤسساتدون المالي وبحقوقهمالعّمالداء
المكتسبة؟

جابة عليها نكون قد حتت ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت الفرعية اليت باإلويندرج 
 أجبنا على اإلشكالية الرئيسة.

بشكل يسمح  ،ية مسألة اخلوصصة والتسريح االقتصاديالعم الكيف عاجلت القوانني -
وحقهم يف احلماية  العم الهبا مؤسستو دون التضحية مبصلحة  للمستخدم بتخطي األزمة اليت دتر  

 االجتماعية ؟
قت التشريعات فإىل أي مدى وف   ،للمحافظة على مناصب العملإذا فشلت التدابري األولية -      
 والذين ىم زلل تسريح اقتصادي؟  الذين دتت خوصصة مؤسساهتم العم الية يف محاية العم ال

اخلوصصة والتسريح االقتصادي  ىي احللول البديلة حلماية العامل من النتائج ادلتمخضة عن ما-     
ال الذين دتت خوصصة مؤسساهتم وادلسرحني رىا ادلشرع للعم  اليت وف  ىي الضمانات واآلليات  ما؟ و 

وكيف ديكن التخفيف من اآلثار السلبية للخوصصة ألسباب اقتصادية وادلهددين بالتسريح ؟ 
 والتسريح االقتصادي؟

 
:منهجالبحث:سابعا

-اطة طبيعة موضوع الدراسة االعتماد على العديد من مناىج البحث، وذلك لإلح استدعت
بادلنهج القانوين  ااستعنبادلسائل القانونية اليت تناولتها الدراسة، ويف ىذا اإلطار  -قدر اإلمكان

سواء الواردة يف قوانني  ،ة فيما يتعلق بتحليل ادلواد القانونيةخاص   ،التحليلي يف جل  موضوعات الرسالة
أم ا ادلنهج ادلقارن فقد وظفناه عند العمل، وص التشريعية والتنظيمية لعالقات اخلوصصة أو يف النص

 العم الوعند احلديث عن الضمانات ادلقررة حلماية حقوق  ،احلديث عن الضوابط القانونية للتسريح
يف ظل اخلوصصة والتسريح االقتصادي، حيث كانت ىذه ادلسائل زلل مقارنة بني التشريع اجلزائري 

بني التشريعات يف توفري احلماية  التفاوت شفكبغرض   ذا ادلنهج، واستعملنا ىوالفرنسي وادلصري



 خ

 

ادلطلوبة للعامل، وظهرت أمهية ادلنهج التارخيي مثال عندما قمنا بتتبع التطور التارخيي دلسار اخلوصصة 
  وعند دراسة التطور التارخيي لقضاء العمل.

 
:خطةالبحث:ثامنا

مبا أن  موضوع الدراسة يدور حول احلماية القانونية للعامل يف ظل اخلوصصة والتسريح  
دراستنا قد  باعتبارمها أىم حتولني اقتصاديني ضمن التحوالت االقتصادية الراىنة، ومبا أن   ،االقتصادي

نة من و  فإن  خطة ادلوضوع ستكون ثنائية مك ،اقتصرت على حتولني فقط، ودتاشيا مع إشكالية البحث
 بابني:

ىذا الباب إىل  مناوقس   ،احلماية القانونية للعامل يف ظل اخلوصصة الباباألولتناولنا يف  
ماىية اخلوصصة من مفهوم  الفصلاألولثالثة فصول اقتضتها طبيعة ادلوضوع، حيث تناولنا يف 

للضمانات  الثانيالفصلصنا ودوافع اللجوء إليها وشروط تطبيقها وأساليب تنفيذىا، يف حني خص  
زين على تفعيل قاعدة استمرار عقود العمل يف مرك   ،القانونية ادلقررة حلماية العامل يف ظل اخلوصصة

ية يف ادلؤسسات ادلخوصصة، أم ا العم الوعلى تفعيل دور ادلسامهة  ،حالة انتقال ملكية ادلؤسسة
وخص صنا بالذكر تأثري اخلوصصة  ،العم الفقد تناولنا فيو آثار اخلوصصة على حقوق  الفصلالثالث

 على االستقرار ادلهين للعامل وتأثريىا على أجر العامل.
الثانيأم ا  صناه للحماية القانونية للعامل يف ظل التسريح االقتصادي، فقد خص   الباب

األولمنا ىذا الباب إىل ثالثة فصول، حيث تناولنا يف وقس   مفهوم التسريح االقتصادي  الفصل
للضوابط ادلوضوعية  الفصلالثانيصنا عن الصور األخرى إلهناء عقد العمل، يف حني خص  ودتييزه 

الثالثوالشكلية للتسريح، أم ا  فقد تناولنا فيو الضمانات ادلقررة حلماية العامل ادلسرح  الفصل
 الضمانات ادلوضوعية والضمانات اإلجرائية. وخص صنا بالذكر اقتصاديا،

وكذا التوصيات واالقًتاحات  ،عرضنا فيها سلتلف النتائج ادلتوصل إليها بخاتمةوأهنينا دراستنا 
 اليت من شأهنا محاية حقوق العامل يف ظل اخلوصصة والتسريح االقتصادي.

    يف ظل اخلوصصة والتسريح االقتصادي كما يلي: وعليو سوف ندرس موضوع احلماية القانونية للعامل
لعاملفيظلالخوصصةلباباألول:الحمايةالقانونيةلا

 ي.الحمايةالقانونيةللعاملفيظلالتسريحاالقتصادالبابالثاني:



7 
 

 األول الباب
 الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصصة 

شهد القطاع العاـ خالؿ العقدين السادس والسابع من القرف العشرين مبوا كبَتا، حيث تعاظم  
اؼبالية واالجتماعية على كبو أصبحت فيو اؼبشرؼ واؼبهيمن على ر الدولة يف اجملاالت االقتصادية، دو 

أّف الرخاء االقتصادي واالجتماعي يقتضي توسيع دور الدولة، وقد  على أساسالنشاط االقتصادي، 
لقي ىذا اؼبفهـو تشجيعا من العديد من اؽبيئات الدولية كاألمم اؼبتحدة والبنك الدويل وصندوؽ 

 النقد الدويل اليت ال تتعامل إالّ مع القطاع العاـ.
بعدما كاف  ،واجتماعيةويف ىذه اؼبرحلة أصبحت الدولة سبارس وظائف متعددة اقتصادية 

ل الدولة يف اجملاؿ دورىا ال يتعدى الدفاع واألمن وإقامة العدؿ )الدولة اغبارسة(، ويهدؼ تدخّ 
االقتصادي واالجتماعي إىل ضماف النمو االقتصادي وزيادة الدخل وتوجيو االقتصاد وفق أسس 

خاصة يف  ،ية أو اقتصاديةعلمية، فهي تتدخل بواسطة مؤسساهتا اؼبالية ؼبنع حدوث أزمات اجتماع
ؾباؿ تنظيم عالقات العمل وضبط األجور، ويتعدى دور الدولة إىل ؾباالت أخرى كاالستثمار 

أّف النتائج كانت متماشية مع أىداؼ الدولة من رغم على الوالتخطيط والتشريعات االجتماعية، و 
التكاليف اؼبتمخضة عن  أفّ  الوظائف وضبط األسعار، إالّ  بتوفَتة ما يتعلق منها خاصّ  ،وتطلعاهتا

وأصبحت  ،، إذ أدت إىل تدىور مستمر يف األوضاع اؼبالية للمؤسسات العامةباىظةذلك كانت 
مو سنويا نظرا لضخامة قيمة الدعم الذي تقدّ  ،بذلك تشّكل عبئا ثقيال على ميزانية الدولة

 للمؤسسات االقتصادية العاجزة.
ن طرأ ربوؿ ىاـ على وظائف الدولة ينبئ ببزوغ مرحلة وحبلوؿ العقد الثامن من القرف العشري

جديدة ينكمش فيها دور الدولة يف النشاط االقتصادي، فبدأت الدعوة إىل تقليص دورىا وزبليها عن 
 ،بعض وحدات القطاع العاـ للقطاع اػباص، وضرورة إخضاع اؼبؤسسات العامة لقوى السوؽ وآلياتو

  1.داءالختالالت االقتصادية واالرتقاء دبستوى الكفاءة واألفربزت اػبوصصة كحل عملي ؼبواجهة ا

                                                 
األوضاع القانونية واالقتصادية للعمل  :البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص بعنواف د/ رابح رتيب، اآلثار االجتماعية واؼبالية للخصخصة، ؾبلة 1

 .97،ص 8::2، أفريل 32يف ظل اؼبتغَتات احمللية والعاؼبية، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة،  العدد 
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داء وإذا كانت اػبوصصة ىي اغبل االقتصادي ؼبواجهة االختالالت االقتصادية ورفع كفاءة األ
فإنّو ال هبب أف تكوف ىذه اعبوانب اإلهبابية اقتصاديا على حساب حقوؽ  ،اؼبايل للمؤسسات

القطاع العاـ إىل القطاع اػباص، وىنا هبب على الدولة أف تتدخل  حُت أو احملولُت منالعّماؿ اؼبسرّ 
سواء من خالؿ إشراكهم يف  ،اؿلتحقيق التوازف بُت النجاعة االقتصادية للمؤسسة وضباية حقوؽ العمّ 

أو  ،عملية اػبوصصة أو من خالؿ توفَت الضمانات القانونية غبماية حقوقهم اؼبًتتبة عن اػبوصصة
والبحث عن اغبلوؿ الكفيلة ؼبعاعبة ىذه اآلثار  ،فيف من اآلثار السلبية ؽباحىت من خالؿ التخ

اؿ، ألّف إصالح االقتصاد ضرورة اقتصادية بكيفية ربقق الربح االقتصادي دوف التضحية دبصاحل العمّ 
 اؿ ضرورة اجتماعية.وضباية العمّ 

صل األوؿ ماىية تناولنا يف الف ،إىل ثالثة فصوؿ البابوعلى ىذا األساس قّسمنا ىذا 
اػبوصصة باعتبارىا ربوال اقتصاديا ىاما، يف حُت تناولنا يف الفصل الثاين الضمانات القانونية غبماية 

 اؿ.اؿ يف ظل اػبوصصة، وخّصصنا الفصل الثالث آلثار اػبوصصة على حقوؽ العمّ حقوؽ العمّ 
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 الفصل األول
 ةـخوصصـة الـمـاهي

اقتصاديا وأسلوبا علميا، اعتمدت عليو العديد من الدوؿ النامية  تعترب اػبوصصة منهجا
وربقيق الكفاءة االقتصادية بصفة عامة، حبيث  ،واؼبتقدمة للتخلص من اغبجم الزائد للقطاع العاـ

أصبحت اػبوصصة من أىم اؼبصطلحات السائدة على الساحة االقتصادية العاؼبية يف منتصف 
دعوة يف ـبتلف أرجاء العامل لنقل ملكية اؼبؤسسات العامة إىل أف تصاعدت ال السبعينات، بعد

 1.نتيجة حالة الركود االقتصادي الشديد اؼبصحوب بنسب تضخم مرتفعة ،القطاع اػباص
وعليو يتطلب اغبديث عن ماىية اػبوصصة ربديد مضامينها وضبط مفهومها وشروط تنفيذىا 

ؼبصلحة عماؿ اؼبؤسسة اؼبخوصصة، وعلى ىذا وأساليبها، وخاصة ما تعّلق باألساليب اؼبوجهة 
األساس سنتطرؽ ؼبفهـو اػبوصصة يف اؼببحث األوؿ مث لشروط اػبوصصة وأساليب تنفيذىا يف 

 اؼببحث الثاين.
 

 المبحث األول
  ودوافع اللجوء إليها مفهوم الخوصصة

ستينات من إذ يعود ظهورىا إىل هناية ال-اػبوصصة من اؼبفاىيم اليت ظهرت حديثا، رغم أفّ 
إاّل أّف ما أكسبها درجة األنبية اليت  -القرف اؼباضي يف كل من بريطانيا والواليات اؼبتحدة األمريكية 

أصبحت ربظى هبا ىو ذلك الربنامج الشامل الذي نّفذتو حكومة احملافظُت يف بريطانيا بزعامة 
ت، النقل، اؼبياه، اإلسكاف تصاالالكهرباء، االلغاز، والذي مشل عدة قطاعات كا 2،مارجريت تاتشر

اؼبطارات... مستهدفة ربسُت نوعية اػبدمات، وتبعتها يف ذلك الواليات اؼبتحدة األمريكية يف عهد و 
فبكن أف  اقًتاحرونالد ريغاف، وقد قامت إدارة ريغاف بتفعيلها بشدة لدرجة رواج نكتة مفادىا أّف أي 

  3لتحوؿ للقطاع اػباص.يصبح سياسة حكومية فعلية إذا وضعت عليو بطاقة ا
                                                 

ت مشاؿ إفريقيا، العدد السابع، د س،  ص ؾبلة اقتصادياد/ أضبد عارؼ العساؼ، سياسة اػبصخصة وأثرىا على البطالة واألمن الوظيفي للعاملُت،  1
251. 

ؿبمد معن ديوب، اؼبتطلبات األساسية لنجاح برنامج اػبصخصة، ؾبلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلـو االقتصادية / د 2
 .95، ص 2006، العدد الثاين، 28والقانونية، اجمللد 

 .251اؼبرجع السابق، ص ، د/ أضبد عارؼ العساؼ 3
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وقد دفع قباح التجربة الربيطانية ـبتلف الدوؿ إىل تطبيق برنامج اػبوصصة ضمن سياسات 
  1.إعادة اؽبيكلة والتصحيح االقتصادي

من خالؿ تعريفو  ،ونظرا غبداثة مفهـو اػبوصصة فإنّو يتعُّت علينا ربديد معٌت ىذا اؼبصطلح
وؿ، مث ربديد ـبتلف الدوافع اليت أدت إىل اللجوء للخوصصة يف وتتبع تطوره التارىبي يف اؼبطلب األ

 اؼبطلب الثاين.
 

 المطلب األول
  الخوصصة مفهوم

ؿبل جدؿ قانوين واقتصادي وفقهي، وغبد اليـو مل يتم  مصطلح اػبوصصة مفهـو ال يزاؿ
لكلمة االتفاؽ على مصطلح موحد لعملية التحوؿ كبو القطاع اػباص، حيث ىبتلف مفهـو ىذه ا

من مكاف إىل آخر ومن دولة إىل أخرى، نظرا الختالؼ البيئة االقتصادية واالجتماعية اليت نشأت 
مث نستقرأ  ،، وعليو سنقف على التعاريف اليت قيلت يف اػبوصصة يف الفرع األوؿ2فيها اػبوصصة

  التطور التارىبي ؼبسار اػبوصصة يف الفرع الثاين.
   

 الفرع األول
 ة الخوصص تعريف 

 وللمصطلح الفرنسي privatization اػبوصصة ىي الًتصبة العربية للمصطلح اإلقبليزي

privatisation  ويعترب ىذا اؼبصطلح من اؼبصطلحات اغبديثة، إذ ظهرت ىذه الكلمة يف اؼبعاجم ،
 Webster’s New Collegiate»يف طبعتو التاسعة  يف قاموس ويبسًت 2:94الغربية ألوؿ مرة عاـ 

Dictionnary » ،  ومت تعريفها على أهّنا ربويل األعماؿ واؼبشاريع اغبكومية إىل اؼبلكية اػباصة، غَت
أّف ىذه الكلمة أخذت تضم مفهوما أمشل يرمز إىل أسلوب جديد يف النظر إىل متطلبات وحاجات 

                                                 
 .9:اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد معن ديوب،/ د 1
                                                                                                                                   :انظر يف ذلك 2

Khadidja BENMESSAOUD,« La privatisation  Opportunité: pour le développement des PME », sur le site :   

fseg.unitlemcen.dz/larevue09/Khadidja%20BENMESSAOUD.pdf.                                                                           
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صطلح ىذا اؼب مفهـو رتبطقد او  1،وإعادة النظر يف دور اغبكومة يف تلبية ىذه اغباجات ،اجملتمع
بالسياسة اليت انتهجتها رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، واليت مفادىا ربويل اؼبؤسسات اؼبملوكة 

  2.للدولة واؼبشاريع اغبكومية إىل القطاع اػباص
 و ولغاية اليـو ال يوجد منذ ذلك الوقت ، غَت أنّ « privatization » وقد انتشر مصطلح  

، ومن أبرز اؼبصطلحات العربية اليت تقابل اؼبصطلح اإلقبليزي ربيةلو تعريب موحد يف اللغة الع
«privatization»  ،اػبوصصة، اػبصخصة، التخصيصة، التخصيص، اػباصية، التخاصية، اؼبخاصة

سبليك اػبواص، سبكُت اػبواص، االستخصاص، كما يبيل البعض إىل استعماؿ مصطلح تنامي القطاع 
وىناؾ من الباحثُت من يستعمل مصطلحات أخرى للداللة  3،اصاػباص والتحوؿ كبو القطاع اػب

على عملية التحوؿ كبو القطاع اػباص كخروج الدولة من االقتصاد، التفويت يف تونس واألىلنة يف 
 4،العراؽ، الرأظبالية الشعبية يف الشيلي وسَتالنكا، الديبقراطية االقتصادية يف كوستاريكا وجاميكا

الشعبوية،  ،((Open-Doorاؼبفتوح البابتعملت مصطلحات أخرى كوىناؾ من الدوؿ من اس
التاتشرية، الالتأميم، ومع ذلك يبقى اصطالح اػبصخصة أكثر انتشارا واستعماال، وأكثر تذوقا 

 privatization ،5»وإدراجا يف العمل وأكثر داللة على الًتصبة العربية للمصطلح االقبليزي     
اللغة العربية يف مصر أقّر استعماؿ كلمة خصخصة دوف غَتىا من والدليل على ذلك أّف ؾبمع 

أّما يف اؼبغرب واعبزائر فتسمى ىذه العملية باػبوصصة وفقا للنصوص القانونية الرظبية  6،اؼبصطلحات
دوف غَته من اؼبصطلحات الخوصصة السارية اؼبفعوؿ، وؽبذا سنستخدـ يف ىذه الدراسة مصطلح 

 األخرى.
التخصيص  أفّ  جم الوجيزعاؼبتخصيص على وزف التفعيل، وقد ورد يف ويأيت اصطالح ال
 ،، واختص بكذا خّصو بووخصوصيةويعٍت خّصو بالشيئ خصوصا  ،مشتق من الفعل خّصص

                                                 
 .22، ص :2:9ز الكتب األردين، س، التخاصية اؼبفتاح غبكومة أفضل، ترصبة سارة أبو الرب، مرك ساقس ي، 1

ؾبلة  ؿبمد زرقوف، انعكاسات اسًتاتيجية اػبوصصة على الوضعية اؼبالية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة بعض اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية،  2
 . 265، ص  3121-:311ورقلة، اعبزائر  8الباحث، عدد 

ضها سياسة اػبصخصة يف ؾباؿ عالقات العمل، الطبعة األوىل، منشورات اغبليب اغبقوقية بَتوت، د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، الضرورات اليت تفر  3
 . 267، ص 3115

ر مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، النظاـ القانوين للتحوؿ إىل القطاع اػباص، اػبصخصة، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار اغبامد للنشد/  4
 .19ص  .2007 عّماف، األردف، والتوزيع،

 .31، ص 3117اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العماؿ، رسالة دكتوراه يف اغبقوؽ، جامعة أسيوط  5
 .19مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  6
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وخاص تعٍت  ، وزبّصص انفرد وصار خاصا،وكلمة خّص تعٍت انفرد بالشيئ واػباصة ضد العامة،
 1فردي.

اؼبعٌت وتعظيمو يكرر اغبرفاف األوؿ والثاين من اؼبصدر  وقد اصطلح اللغويوف على أنّو لتأكيد
 الثالثي للفعل كأف يقاؿ خصخص، زلزؿ، حصحص. 

ا تتفق على مفهـو واحد ىو التحوؿ أهنّ  اختالؼ مسميات ىذا اؼبصطلح إالّ  وعلى الرغم من
 2.إىل القطاع اػباص

إشكاالت مردىا تطور فإنّو يثَت عدة  اصطالحاأّما عن تعريف التحوؿ إىل القطاع اػباص 
اؼبفهـو االقتصادي ؽبذه العملية من حيث األشكاؿ واألساليب، فإذا كاف التحوؿ إىل القطاع اػباص 

فإّف ىذا اؼبفهـو قد تطور ليشمل أيضا إدارة  ،يعٍت نقل ملكية اؼبؤسسات العامة إىل القطاع اػباص
وعقود اإلدارة، فضال على أّف  اؼبؤسسات العامة من طرؼ القطاع اػباص عن طريق عقود اإلهبار

إدارة اؼبؤسسة العامة عن طريق مبادئ وأساليب القطاع اػباص من قبل الدولة نفسها يدخل ضمن 
أساليب التحوؿ إىل القطاع اػباص، وعليو عّرؼ التحوؿ إىل القطاع اػباص بأنّو تقليص دور الدولة 

إىل القطاع، األمر الذي حددتو   صور التحوؿيف االقتصاد، غَت أّف ما يعيب ىذا التعريف أنّو مل يبُّت 
إدارة اؼبؤسسة على أساس ذباري من خالؿ نقل ملكيتها كليا «تعاريف أخرى، فقد عّرؼ أيضا بأنّو 

  3».أو جزئيا للقطاع اػباص أو بتأجَت خدمات إدارة ؿبًتفة تضطلع دبهمة تسيَت اؼبؤسسة
بُّت اؽبدؼ من التحوؿ إىل القطاع يألنّو  ،وما يالحظ على ىذا التعريف أنّو أدؽ من سابقو

اػباص وىو إدارة اؼبؤسسة على أساس ذباري، وأنّو ال يهدؼ إىل ؾبّرد نقل ملكية اؼبؤسسات العامة 
إىل القطاع اػباص أو إدارهتا من طرفو، كما بُّت ىذا التعريف أساليب التحوؿ إىل القطاع اػباص، 

ؼبفهـو يكوف مناقضا ؼبفهـو التأميم الذي يعٍت نقل اؼبلكية فقد يكوف عن طريق نقل اؼبلكية، وىذا ا
  4.اػباصة إىل القطاع العاـ أو عن طريق نقل إدارة اؼبؤسسات العامة إىل القطاع اػباص

                                                 
 .::2، ص 2:91اؼبعجم الوجيز، ؾبمع اللغة العربية، الطبعة األوىل،  1

 .16، ص 3114النظاـ القانوين للخصخصة، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية،  ؿبمد ؿبرز، د/أضبد 2

 .21مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  3
 .الصفحة نفسها، نفسواؼبرجع  4
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اؼبتعلق خبوصصة  22-95اعبزائري فقد تناوؿ تعريف اػبوصصة من خالؿ األمر  اؼبشرّعأّما 
اؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية  04-01ي جاء بو األمر اؼبؤسسات العمومية، مث تاله التعريف الذ

 وخوصصتها.
تعٍت اػبوصصة  «قبدىا تعّرؼ اػبوصصة كالتايل  22-95وبالرجوع إىل اؼبادة األوىل من األمر 
إّما يف ربويل ملكية كل األصوؿ الػمادية أو اؼبعنوية يف  -القياـ دبعاملة أو معامالت ذبارية تتجسد:

، أو كل رأظباؽبا أو جزء منو لصاحل أشخاص طبيعيُت أو معنويُت تابعُت أو جزء منها مؤسسة عمومية
وإّما يف ربويل تسيَت مؤسسة عمومية إىل أشخػاص طبيعيُت أو معنويُت تابعُت  –اػباص  انوفللق

د كيفيات ربويل التسيَت وفبارستو وذلك بواسطة صيغ تعاقدية هبب أف ربدّ  ،للقانوف اػباص
  » 1.وشروطو

 « لي:ػى مايػعل منو واليت تنصّ  13فقد عّرؼ اػبوصصة من خالؿ اؼبادة  04-01أّما األمر 
يقصد باػبوصصة كل صفقة تتجّسد يف نقل اؼبلكية إىل أشخاص طبيعيُت أو معنويُت خاضعُت 

كل رأظباؿ اؼبؤسسة أو جزء منو   -للقانوف اػباص من غَت اؼبؤسسات العمومية، وتشمل ىذه اؼبلكية: 
وذلك  ،وزه الدولة بصفة مباشرة أو غَت مباشرة و/أو األشخاص اؼبعنويوف اػباضعوف للقانوف العاـرب

األصوؿ اليت  -عن طريق التنازؿ عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتػتاب للػزيادة يف رأس الػماؿ، 
 » 2تشكل وحدة استغالؿ مستقلة يف اؼبؤسسات التابعة للدولة.

التعريف األوؿ قد صبع بُت خوصصة التسيَت وخوصصة  ُت يتضح أفّ ومن خالؿ استقراء النصّ 
األوؿ قد جعل اػبوصصة تقتصر على نقل ملكية  الثاين الذي ألغى النصّ  النصّ أّف اؼبلكية، يف حُت 

اؼبؤسسة إىل أشخاص تابعُت للقانوف اػباص دوف أف يتضمن أي إشارة إىل خوصصة التسيَت بالصيغ 
قد تفادى بعض األخطاء اؼبنهجية اليت ارتكبها يف تعريف اػبوصصة  اؼبشرّعّف التعاقدية، كما يتضح أ

على أّف نقل اؼبلكية يكوف إىل  12-15من األمر  24، إذ نّصت اؼبادة 33-6:من خالؿ األمر 
األشخاص التابعُت للقطاع اػباص من غَت اؼبؤسسات العمومية، فبإضافة عبارة اؼبؤسسات العمومية 

واليت اكتفت بتحويل اؼبلكية  33-6:د صّحح اػبطأ الوارد يف اؼبادة األوىل من األمر ق اؼبشرّعيكوف 

                                                 
-12واؼبلغى باألمر  ،59العدد  ،اؼبتضمن خوصصة اؼبؤسسات العمومية، ج ر 6::2أوت  37اؼبؤرخ يف  33-6:انظر اؼبادة األوىل من األمر  1

 الذي سيذكر الحقا.  15

العدد  ،وخوصصتها، ج ر ، اؼبتضمن تنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا3112أوت  33اؼبؤرخ يف  15-12من األمر  24انظر اؼبادة  2
58.   
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ر من طرؼ البعض على أنّو إجازة لتمديد لصاحل أشخاص تابعُت للقانوف اػباص، وىو ما قد يفسّ 
ىذا التحويل إىل اؼبؤسسات العمومية االقتصادية باعتبارىا خاضعة ىي األخرى للقانوف اػباص وىو 

 يفرغ اػبوصصة من ؿبتواىا.ما 

 
 ثانيالفرع ال

 لخوصصة التطور التاريخي ل 
التاريخ قد   باؼبفهـو اغبايل إىل سبعينيات القرف العشرين، غَت أفّ يعود ظهور فكرة اػبوصصة 

سبعينيات القرف العشرين يف  كشف لنا عن ظهور بوادرىا دبئات السنُت، وعليو سنتتبع تارىبها قبل
سبعينيات القرف العشرين يف اعبزئية الثانية، ولبصص  مث نعرّج على تطورىا التارىبي بعداعبزئية األوىل، 

 اعبزئية الثالثة ؼبسار اػبوصصة يف اعبزائر.
 

يبكن إرجاع تطبيق فكرة  :أوال: التطور التاريخي للخوصصة قبل سبعينيات القرن العشرين
ن أنبية اضطالع القطاع اػباص باإلنتاج ابن خلدوف عندما ربدث عالعالّمة اػبوصصة تارىبيا إىل 

حيث تبٌت يف مقدمتو اؼبشهورة مبدأ اػبوصصة يف الفصل  2488سنة أي يف  711قبل أكثر من 
وأنكر على الدولة القياـ بأعماؿ ىي من اختصاص القطاع اػباص، ونصح بعدـ تدخل  ،األربعُت

ة بالرعايا لتجارة من السلطاف مضرّ " ا الدولة يف النشاط التجاري واالقتصادي، مربرا ذلك بأفّ 
ومفسدة للجباية " دبعٌت على الدولة أف تتخلى عن التجارة للخواص وتتوىل مهمة صبع اعبباية ونشر 

 1.( حىت يطمئن األفراد يف استثمار أمواؽبم وتنميتهاارسة العدؿ )الدولة اغب
 - ،سوؽ وإعػاقة االستثماراختالؿ ال ويرى ابن خلدوف أّف مزاضبة الدولة لألفراد يؤدي  إىل 

تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يؤدي إىل القضاء على  بالنسبة الختالؿ السوؽ: يرى أفّ ف
اؼبنافسة وازباذ الدولة وضعا احتكاريا بالنظر إىل قوهتا االقتصادية واعتمادىا على نفوذىا يف البيع 

نافس بُت أفراد متكافئُت يف اليسر وىو ما يتناقض ونشاط السوؽ الذي يتطلب وجود ت ،والشراء
مزاضبة الدولة للخواص من شأنو أف يؤدي إىل  أّما بالنسبة إلعاقة االستثمار: فَتى أفّ -والنفوذ، 

                                                 
العدد  ،قانونية واالقتصادية، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورةد/أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح  موسى، قضية اػبصخصة، دراسة ربليلية، ؾبلة البحوث ال 1

 .  353، ص4::2، أفريل 24
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د ابن تراجع النشاط االستثماري لألفراد وتناقص أمواؽبم فبّا يؤثر سلبا على عائدات اعبباية، وقد أكّ 
أرباح اؼبشروعات اليت تنفذىا الدولة  أفّ بمربرا ذلك  ،قتصادخلدوف فشل اؼبزاضبة وتدخل الدولة يف اال

  1.أقّل من عوائد اعبباية
قة ويف وقد ظهرت بالفعل عمليات ربوؿ إىل القطاع اػباص عرب التاريخ، ويف مناطق متفرّ  

ل القطاع اػباص لتنفيذ بعض األشغاؿ العامة بدال من أوقات متباينة، ففي العصر األموي تدخّ 
 2.اؼبركزية بسبب ارتفاع كلفة قياـ اغبكومة بالتنفيذ أو بسبب افتقارىا للخربة والدراية اغبكومة
مناديا بضرورة إطالؽ كفاءة السوؽ وإطالؽ آلياتو  2873وكتب آدـ ظبيث عن اػبوصصة يف  

وترؾ اغبرية للقطاع اػباص، واستبعاد تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، ألّف الكفاءة التامة 
بدور ؿبدود يف اغبياة االجتماعية يتمثل يف الدفاع الوطٍت وتوفَت اغبماية  ؽ ال تسمح للدولة إالّ للسو 

للمواطنُت ) األمن والعدالة(، والعناية باؼبؤسسات العامة وإقامة اؼبشاريع اليت تعود بالنفع على اجملتمع 
  3.وليس من طبيعتها أف ربقق أرباحا تغطي نفقاهتا

ترؾ اؼبنافسة  يث تدخل الدولة يف األنشطة االقتصادية مربرا ذلك بأفّ وؽبذا يرفض آدـ ظب 
تدخل  وحدىا لتنظيم األنشطة االقتصادية من شأنو أف يكوف أكثر كفاءة وأكثر عدالة، ويرى أفّ 

الدولة يف السوؽ عن طريق فرض القيود على الواردات أو منحها إعانة للصادرات أو تقييدىا 
ت أو ربديدىا ؼبستوى األرباح والفوائد واألجور من شأنو إحداث اختالالت للمنافسة بُت اؼبشروعا

وإفساد السوؽ، ويرى يف ىذا اإلطار أنّو هبب على الدولة أف تتخلى عن دور لن تستطيع القياـ بو 
 4.دوف أف تقع يف اػبطأ بألف طريقة

زمة لتخطي أزمة الالّ معتربا ذلك أحد اغبلوؿ  ،كما نادى بتصفية ملكية الدولة للقطاع العاـ 
 5.الكساد وإحداث اإلنعاش االقتصادي

                                                 
، ص :311، القاىرة، ربن خلدوف عبد الرضباف بن ؿبمد، مقدمة ابن خلدوف، تقدًن وربقيق إيهاب ؿبمد إبراىيم، مكتبة ابن سينا للطبع والنشا 1

د/صباوبي ، و 22، ص 9::2ي، التننظيم القانوين للخصخصة، دار النهضة العربية، القاىرة د/صباؿ الدين ؿبمود الكردكل من: وانظر كذلك   ،3:4
، 23، ص:311عمري بتيزي وزو، اعبزائر، ػكلية اغبقوؽ، جامعة مولود م ربيعة، اػبوصصة بنقل ملكية اؼبؤسسات العامة االقتصادية، أطروحة دكتوراه،

 .1992 االقتصاد الّسياسي، القسم األّوؿ، تاريخ الفكر االقتصادي، اؼبنصورة، اؼبكتبة العاؼبّية، أضبد صباؿ الّدين عبد الفتاح موسى، دروس يفد/و 
 . 262د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  2

 .339اؼبرجع السابق، ص  د/أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح  موسى، قضية اػبصخصة، 3

 .:33اؼبرجع نفسو، ص  4
 .23اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 5
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اذبو ؿبمد علي باشا حاكم مصر إىل إهناء نظاـ االحتكار يف كل واليات  2947ويف عاـ  
االمرباطورية العثمانية ربت ضغط األزمة االقتصادية وضغوط بريطانيا، وذلك دبنح ضباط اعبيش وكبار 

 ن رواتبهم ومعاشاهتم، وىو ما يبثل استبعادا لنظاـ االحتكار.موظفي الدولة مشاريع خاصة بدال م
 كما شهد العامل يف الفًتة اؼبعاصرة عدة مباذج للخوصصة نذكر منها: 

 (veba)  مث تبعتها شركة فيبا 2:64عرض شركة الكهرباء والتعدين األؼبانية للبيع للجمهور يف -
عملية إلغاء تأميم شركة فولكس فاقن بالًتحيب  وقد قوبلت  ، فولكس فاقن،(Lufthansa) ولوفتهانزا

 كنموذج مثايل لعملية اػبوصصة.
بعد  2:64فقد تراجعت عن سياسة التأميم عاـ  ،أّما بريطانيا اليت تعد مهدا للخوصصة 

، حيث قامت حكومة 2:62الفشل االقتصادي واالجتماعي ؽبذه السياسة اليت انتهجتها يف 
وشرعت يف بيع بعض اؼبؤسسات العامة للخواص سبهيدا  2:74-2:64 احملافظُت بإلغاء التأميم بُت

مالمح اػبوصصة دبفهومها اغبايل مل تظهر إاّل يف سبعينات القرف  ػبوصصة القطاع العاـ، إاّل أفّ 
  1.العشرين

     
رغم أّف بوادر اللجوء إىل : سبعينيات القرن العشرين بعد: التطور التاريخي للخوصصة ثانيا

 أفّ  كوسيلة للبحث عن النجاعة االقتصادية ظهرت قبل سبعينيات القرف العشرين، إالّ   اػبوصصة
، حيث تبٌت حزب احملافظُت الربيطاين مبادرة 2:81ظهورىا كاذباه حديث لنقل اؼبلكية يعود إىل سنة 

مّت  2:82 سنةوفي  ،(Heath)زبليص النشاط االقتصادي من التسيَت البَتوقراطي يف عهد ىيث 
مربزا مظاىر اػبلل يف التسيَت ( Rodes BOYSON)  مسودة لربنامج اػبوصصة على يد ربضَت

داء اؼبؤسسة أكفاءة السوؽ واؼبنافسة يف تطوير وربسُت ومبينا دور   ،الصناعية اغبكومي للمؤسسات
 ىا اؼبركز السياسي للمحافظُت، واليت أّكدتاالقتصادية، وقد تزامن ذلك مع الدراسات اليت كاف يعدّ 

عدـ صالحية التأميمات إاّل لعدد قليل من االحتكارات، وكاف أوؿ توجو صريح كبو تطبيق 
اػبوصصة دبفهومها اغبايل من طرؼ حزب احملافظُت برئاسة رئيسة الوزراء الربيطانية مارجريت تاتشر 

 .1976عندما تولت رئاسة اغبزب عاـ 

                                                 
 .14 اؼبرجع السابق، ص د/صباوبي ربيعة،1
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واضحا، حيث باعت رئيسة  ىبدأ مسار اػبوصصة يف بريطانيا يأخذ منح 1984ويف سنة  
الوزراء الربيطانية إىل القطاع اػباص عدة مؤسسات ىامة، مث اتسعت أىداؼ ىذه السياسة لتشمل 

نقطة  (British Telecom)التخلص من معظم األنشطة اغبكومية، وكاف بيع شركة بريتش تيلكـو
 British) طوط اعبوية الربيطانيةواػب (British Gaz)ربّوؿ مهمة، بعدىا مت بيع شركة الغاز الربيطانية 

Airways)  وشركة البًتوؿ الربيطانية(British Petroleum)  1.ووحدات اإلسكاف ومرافق عامة   
 عت ذبربة بريطانيا العديد من الدوؿ اؼبتقدمة على انتهاج نفس النهج ويف مقدمتها وقد شجّ 

 ، وذلك دبقتضى القانوف1986يف سنة  إالّ الفرنسي مل يضع تنظيما للخوصصة  اؼبشرّعفرنسا، إاّل أّف 

وجود حاالت للخوصصة أخذت عدة أشكاؿ كمشاركة القطاع اػباص  من رغمعلى ال 86-793
للقطاع العاـ يف عدة مشاريع وتنازؿ مؤسسات القطاع العاـ على جزء من أصوؽبا للقطاع اػباص، 

حرص اغبكومة من رغم على العي، و ها سبت على أساس معايَت اقتصادية ومالية دوف تنظيم تشريلكنّ 
على وضع آليات الرقابة على إنشاء فروع للمشروعات العامة أو التنازؿ عنها إاّل أّف ىذه اآلليات مل 
زبرج عن كوهنا قرارات إدارية ال تسد الفراغات التشريعية ؼبوضوع التحوؿ كبو القطاع اػباص دبا يبكن 

 2.ات العامة بل عدـ دستوريتهامعو القوؿ بعدـ شرعية خوصصة فروع اؼبؤسس
وعلى ىذا األساس قامت اؼبنظمات النقابية بالطعن بعدـ دستورية عملية اػبوصصة ؼبخالفتها  

التحوؿ من القطاع العاـ إىل القطاع اػباص يكوف دبقتضى قانوف وليس بقرار  للدستور على أساس أفّ 
 4.تور الفرنسيمن الدس 34وىذا ما تؤكده اؼبادة  3،من السلطة التنفيذية

اليت  وقد تصدى القضاء الفرنسي غباالت الطعن بعدـ الدستورية عند حبثو غباالت اػبوصصة  
ص يرخّ  1986جويلية  26-25سبت دوف سند تشريعي، فأصدر اجمللس الدستوري قرارين صادرين يف 

من  34ؼبادة للسلطة التنفيذية إصدار التشريعات الفرعية يف ؾباؿ اػبوصصة على أساس حرفية نص ا
من طرؼ الربؼباف الفرنسي واؼبتعلق  1986يف أوت  912-86وبصدور قانوف   5،الدستور الفرنسي

                                                 
 . 264د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  1

 Xavier VANDEDRIESSCH, Le transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé : notion et : انظر يف ذلك 2

competences, droit social, № 9-10 septembre- octobre, 1987,p702-703.                                                                  
 .39اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، د/أضبد 3

، متوفر على اؼبوقع اإللكًتوين: 3122ع يف نوفمرب واؼبراج 2:69أكتوبر  5من الدستور الفرنسي اؼبؤرخ يف  45اؼبادة                 انظر يف ذلك: 4
assembleé –nationale.fr       :واليت تنص على«La loi fixe les regles concernant….-les nationalisation d’entreprises et 

les transferts de propriété d’entreprises  du secteur public au secteur privé. »  
 ,op cit; p705.                                                                                       Xavier VANDEDRIESSCH       ذلك: انظر يف 5
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يكوف قد اكتمل البناء القانوين لقانوف اػبوصصة،  ،19932جويلية 19مث قانوف  1،بطرؽ اػبوصصة
القطاع العاـ  التحوؿ من منو اليت تقضي بأفّ  24وخاصة مع نص اؼبادة  ،وأصبح متفقا مع الدستور

 إىل اػباص ال يكوف إالّ بقانوف وليس بقرار من السلطة التنفيذية.
عت ذبربة بريطانيا يف ؾباؿ اػبوصصة العديد من الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على اعتناؽ شجّ  كما 

سياسة اػبوصصة، ومن بينها فرنسا اليت سبق ذكرىا وإسبانيا اليت باعت كل حصصها يف شركة ألفا 
بنقل ملكية شركة  ،أنذاؾوانسحبت من صناعة النسيج وقايضت على ديوهنا مع أؼبانيا الغربية  ،روميو

 VOLKSWAGENإىل شركة فولكس فاقن  SEATسيات 
3

باعت إيطاليا أسهمها يف شركة  كما ،
أّما الياباف فقد باعت اػبطوط ، (ALITALIA)ألفا روميو وحصتها يف شركة اػبطوط اعبوية القومية 

 ،لالتصاالت السلكية والالسلكية  NIPONاليابانية للقطاع اػباص، وكذلك شركة نيبوف  اعبوية
، وباعت تركيا جسر البوسفور كمقدمة لنقل اؼبلكية وأصبحت ذات سبويل مستقل عن ميزانية الدولة

العامة للقطاع اػباص، وازبذت ماليزيا خطوات للتخلي عن اػبطوط اعبوية والنقل بالسكك 
 وقامت أسًتاليا ببيع خطوط الطَتاف األسًتالية للحد من عجز اؼبيزانية العامة. ،اغبديدية
–ت روسيا عّم اإلفالس السياسي واالقتصادي يف االرباد السوفيايت فتبنّ  1990وحبلوؿ عاـ  

اؼبكسيك  افورة،غوبدأت األرجنتُت، سن سياسة اػبوصصة، -باعتبارىا الوريث الشرعي لالرباد
إضافة إىل دوؿ أمريكا  ،إجراءات جذرية لنقل ملكية اؼبؤسسات العامة للقطاع اػباص والربازيل بازباذ

كالشيلي،كولومبيا وكوستاريكا، وبعض الدوؿ اآلسيوية كاؽبند، بنغالديش، الفلبُت   ،الالتنية
نب الباكستاف، وأندونيسيا، وعدد كبَت من دوؿ إفريقيا كنيجَتيا، زامبيا، غانا، تنزانيا وكينيا، إىل جا

  4.عدد من الدوؿ العربية كتونس، اؼبغرب، مصر، لبناف، األردف واإلمارات العربية اؼبتحدة
 
 

                                                 
 Loi №86-912 du 6 aut 1986 relative aux modalities de privatisation, J O 7aut 1986, p 9695, sur le انظر يف ذلك: 1

site www.legefrance.gouv. Fr.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

غَت أنّو أدخل بعض  2:97، والذي مل يتضمن تعديالت جوىرية لقانوف 4::2جويلية  :2اؼبؤرخ يف  34:-4:القانوف رقم  انظر يف ذلك: 2
 . Air Franceالفرنسية، واػبطوط اعبوية Renaultشركة رونو الشركات يف برنامج اػبوصصة منها 

 . 154د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  3
 .فحة نفسهاصال ،نفسو اؼبرجع 4

http://www.legefrance.gouv/
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شهدت اؼبؤسسات العمومية االقتصادية العديد من  الجزائر: ثالثا: مسار الخوصصة في
ربكمو  اإلصالحات، اليت صاحبت انتقاؽبا من االقتصاد االشًتاكي اؼبوجو إىل اقتصاد حرّ 

السوؽ وآلياتو، فبعد االستقالؿ انتهجت اعبزائر نظاـ التسيَت الذايت مث نظاـ التسيَت  ميكانيزمات
هبدؼ إشراؾ العماؿ يف تسيَت مؤسساهتم، وأماـ تفاقم  1971االشًتاكي للمؤسسات ابتداء من سنة 

مشاكل التسيَت وتضخم حجم اؼبؤسسات ظهرت اغباجة إىل إعادة اؽبيكلة العضوية واؼبالية 
ت خالؿ شبانينات القرف العشرين، ىذه الفًتة اليت تعد انطالقة الستقاللية اؼبؤسسات للمؤسسا

والتخلي عن أسلوب االقتصاد اؼبوجو واللجوء إىل اػبوصصة ومرحلة التوجو الفعلي كبو اقتصاد السوؽ 
  1.باعتبارىا إحدى دعائم االقتصاد الليربايل

اؼبتضمن التنازؿ عن  01-81ت بصدور قانوف ويبكن القوؿ أّف بوادر اػبوصصة باعبزائر ظهر  
الذي وّسع دائرة التنازؿ لتشمل  03-86مت تعديلو دبوجب القانوف  1986ويف سنة  2،األمالؾ العقارية

وجاءت ىذه اػبطوة متبوعة يف اجملاؿ  1981،3األمالؾ العقارية اليت دخلت يف االستغالؿ ابتداء من 
ستغالؿ الزراعي العمومي الذي مّت على أساسو تفكيك اؼبتعلق باال 19-87بالقانوف  الزراعي

وكذا توزيع األراضي اليت كانت تابعة  ،اؼبؤسسات الزراعية اؼبسَتة ذاتيا إىل مستثمرات صباعية وفردية
وبصفة  –عت اػبوصصة لتشمل قطاع احملروقات مث توسّ  4،ؼبمتلكات الثورة الزراعية على ىذا األساس

 ؾسوناطرالية بوتَتة سريعة حبجة تسوية الدين اػبارجي، فأبرمت مؤسسة واستمرت العم -غَت مقننة
عشرات العقود مع شركات أجنبية تتعلق باالمتياز يف ؾباؿ البحث مع اقتساـ االنتاج يف حالة 

 االكتشاؼ واالستغالؿ.
سنة اإلصالحات االقتصادية، حيث شهدت صدور عدة قوانُت، أنبها  1988وتعترب سنة  
اؼبتعلق  02-88والقانوف  5،اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية 01-88قانوف 

                                                 
حوؿ  ملتقى دويلمداخلة مقدمة يف أضبد باليل، خوصصة اؼبؤسسة العمومية االقتصادية يف اعبزائر، )األسباب، اؼبيكانيزمات والتحديات (،  1

 . 98، ص 3115أكتوبر  6-5-4اقتصاديات اػبوصصة والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 
غبريف جاري أو اػمهٍت أو التػالؾ العقارية ذات االستعماؿ السكٍت أو الاألم، اؼبتضمن التنازؿ عن 2:92يفري ف 18اؼبؤرخ يف  12-92انظر القانوف  2

 . 17العدد ، التابعة للدولة واعبماعات احمللية ومكاتب الًتقية والتسيَت العقاري واؼبؤسسات واؽبيئات واألجهزة العمومية، ج ر

الؾ ماؼبتضمن التنازؿ عن األ 2:92 فيفري 18اؼبؤرخ يف  12-92اؼبعدؿ واؼبتمم للقانوف ، 2:97فيفري  15اؼبؤرخ يف  14-97انظر القانوف  3
ؤسسات واؽبيئات رية ذات االستعماؿ السكٍت أو اؼبهٍت أو التجاري أو اغبريف التابعة للدولة واعبماعات احمللية ومكاتب الًتقية والتسيَت العقاري واؼبالعقا

 . 16العدد  ،واألجهزة العمومية، ج ر
 .265، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد زرقوف 4

 .13القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر، العدد اؼبتضمن ،2:99 جانفي 23اؼبؤرخ يف  12-99انظر القانوف  5
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-75اؼبعدؿ واؼبتمم لألمر  04-88والقانوف  2،اؼبتعلق بصناديق اؼبسانبة 03-88والقانوف  1،بالتخطيط

وبدد القواعد اػباصة اؼبطبقة على اؼبؤسسات العمومية الذي اؼبتضمن القانوف التجاري، و  59
 3.االقتصادية

، الذي ربمل بعض نصوصو بوادر 1989فيفري  23وبعد مرور سنة واحدة صدر دستور  
  التحوؿ كبو االقتصاد اغبر.

و كبو زت بظهور قوانُت اإلصالحات االقتصادية والتوجّ وإذا كانت فًتة الثمانينات قد سبيّ  
انوف النقد صدر  قحيث  اػبوصصة فإّف فًتة التسعينات قد شهدت وضع أطر وآليات اػبوصصة،

الذي نّص على استقاللية البنك اؼبركزي وإنشاء السوؽ اؼبايل وتفعيل العالقة بُت  10-90 والقرض
 اؼبتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة. 10-93وكذا القانوف  4،البنوؾ التجارية واؼبؤسسات االقتصادية

طر القانونية وقد شّكلت ىذه الفًتة مرحلة الشروع الفعلي يف عملية اػبوصصة بوضع األ 
ألوؿ مرة ببيع اؼبؤسسات العمومية  19945لسنة  وربديد آليات تنفيذىا، حيث ظبح قانوف اؼبالية

والتنازؿ عن أصوؽبا وفتح رأظباؽبا للمسانبُت اػبواص وحىت اغبجز على أمواؽبا، وىو ما يعرؼ 
ذه النسبة بصدور ليتم ذباوز ى% 49باػبوصصة اعبزئية، حيث ساىم اػبواص يف رأظباؽبا يف حدود 

حّيز اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية، ودخلت عملية حل اؼبؤسسات وخوصصتها  22-95األمر 
بإنشاء شركات جهوية قابضة اليت عّوضت صناديق اؼبسانبة اؼبنحلة، بناء  1996التنفيذ مع هناية سنة 

   6.عة للدولةاؼبتعلق بكيفية تسيَت رؤوس األمواؿ التجارية التاب 25-95على األمر 
يف ربقيق النجاعة االقتصادية أصبح لزاما على الدولة التفكَت يف  7وبفشل صناديق اؼبسانبة 

والقيم اليت كانت ربوزىا  اؼبسانبات و سنداتأإصالحات أعمق ذبسدت من خالؿ ربويل األسهم 

                                                 
 .13اؼبتعلق بالتخطيط، ج ر، العدد، 2:99 جانفي 23اؼبؤرخ يف  13-99انظر القانوف  1
 .13اؼبتعلق بصناديق اؼبسانبة، ج ر، العدد، 2:99 جانفي 23اؼبؤرخ يف  14-99انظر القانوف  2
اؼبتضمن القانوف  اؼبعدؿ واؼبتمم،  1975سبتمرب 26اؼبؤرخ يف  59-75اؼبعدؿ واؼبتمم لألمر، 2:99 جانفي 23ؼبؤرخ يف ا 15-99انظر القانوف  3

13، ج ر، العدد التجاري، ووبدد القواعد اػباصة اؼبطبقة على اؼبؤسسات العمومية االقتصادية
.  

، 3114أوت  37اؼبؤرخ يف  22-14، اؼبلغى باألمر 27والقرض، ج ر العدداؼبتعلق بالنقد ، 1::2 أفريل 25اؼبؤرخ يف  21-1:انظر القانوف  4
 .63العدد  ،اؼبتعلق بالنقد والقرض، ج ر

 .44، ج ر، العدد5::2قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  ، اؼبتضمن5::2ماي  37اؼبؤرخ يف   19-5:اؼبرسـو التشريعي انظر  5
 .66اؼبتعلق بتسيَت األمواؿ التجارية التابعة للدولة ، ج ر العدد  ،6::2سبتمرب  36اؼبؤرخ يف  36-6:األمر انظر  6
ىي شركات مسانبة ؽبا نظاـ قانوين خاص، أسندت إليها مهمة تسيَت أسهم اؼبؤسسات العاّمة االقتصادية  –العوف اؼبايل للدولة  –صناديق اؼبسانبة  7

 للدولة. مع ربرير الرأظباؿ االجتماعي اؼبملوؾ



11 
 

للدولة وإدارهتا إىل الشركات القابضة، قصد تسيَت رؤوس األمواؿ التجارية التابعة  ىذه الصناديق
 25.1-95وذلك دبوجب األمر   ،يف شكل شركات مسانبة هاوتنظم

 1997مؤسسة، ومع هناية سنة  800وصل عدد اؼبؤسسات اؼبخوصصة إىل  1998وحبلوؿ سنة 
وحبلوؿ  1999،2-1998مؤسسة عمومية كربى خالؿ سنيت  250مت اعتماد برنامج يقضي خبوصصة 

ضمن تنظيم الؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا اؼبت 04-01صدر األمر  2001سنة 
 وخوصصتها، لتتوسع اػبوصصة لتشمل كافة ؾباالت النشاط االقتصادي.

 
 المطلب الثاني  

 وأهدافها دوافع اللجوء إلى الخوصصة
دوافع اللجوء إىل اػبوصصة وأىدافها من دولة إىل أخرى ومن ؾبتمع إىل آخر، فهي زبتلف  

، ومن الباحثُت من يرى أّف اػبوصصة ىي أكثر اؼبتقدمة إىل الدوؿ الناميةوؿ إذف زبتلف من الد
مالءمة للدوؿ اؼبتقدمة، باعتبارىا تستهدؼ ربسُت انتاجية بعض اؼبؤسسات اغبكومية اليت كانت 
تتميز بأهّنا تعمل أصال دبستويات متقدمة من الكفاءة لتصل إىل مستوى أعلى منها، وأّف ىذه الدوؿ 

ى استيعاب سلبيات اػبوصصة، خاصة ما تعّلق منها بالبطالة عن طريق نظاـ التأمُت عن قادرة عل
البطالة، كما أّف أدوات السياسة اؼبالية تتيح إمكانية التحكم يف مستويات النشاط االقتصادي 

عن  والتحكم يف معدالت االستثمار، أّما الدوؿ النامية ومنها اعبزائر فإّف اػبوصصة ؽبا طبيعة ـبتلفة
الدوؿ اؼبتقدمة، ألّف ىذه الدوؿ تعاين من معادلة صعبة ىي اؼبوازنة بُت األىداؼ الطموحة غَت 

وبالتايل فهي تسعى إىل التخلص من اؼبؤسسات اػباسرة أو  3،احملدودة وبُت اإلمكانيات احملدودة
ره األكفأ واألقدر عن طريق زيادة مشاركة القطاع اػباص يف األنشطة االقتصادية باعتبا ،التقليل منها

على إدارة االقتصاد من القطاع العاـ، وذلك ألف معظم اؼبؤسسات االقتصادية العمومية يف ىذه 
 4.عالة على ميزانية الدولة هبعلها الدوؿ النامية ال تعمل بشكل جيد، فبا

                                                 
 .28يعة، اؼبرجع السابق، ص د/صباوبي رب 1
 .99اؼبرجع السابق، ص  أضبد باليل، 2

ص د/ عزيزة الشريف، اذباىات التشريعات غبل مشكلة العمالة الزائدة يف أعقاب حركة اػبصخصة، ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خا 3
، 1997العاؼبية، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، العدد اغبادي والعشروف، أفريل حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ يف ظل اؼبتغَتات احمللية و 

 .232ص 
 .81ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العماؿ، رسالة دكتوراه، اؼبرجع السابق، ص  اغبسن ؿبمد 4
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 ا إضافة إىل ذلك فإّف اذباه الدوؿ النامية كبو تطبيق اػبوصصة ليس وليد فكر اقتصادي، وإمبّ  
وضعها صندوؽ النقد الدويل والبنك العاؼبي إلعادة جدولة ديوف ىذه البلداف كاف وليد الشروط اليت 

طبقا لقواعد نادي باريس، حيث فرضت ىذه اؼبؤسسات على الدوؿ النامية تطبيق اػبوصصة وإعادة 
د ديوهنا، وعلى ىيكلة اقتصادىا حىت تتمكن من زيادة كفاءة التشغيل والوصوؿ إىل القدرة على تسدي

 1.العمـو الوصوؿ إىل ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ ىذه اؼبؤسسات اؼبالية الدولية
وعلى ىذا األساس سنقّسم ىذا اؼبطلب إىل فرعُت نتناوؿ يف الفرع األوؿ دوافع اللجوء إىل  

 اػبوصصة، أّما الفرع الثاين فنخصصو ألىداؼ اػبوصصة.
 

 الفرع األول
 لخوصصةا دوافع اللجوء إلى

إّف اػبوصصة ليست عملية اقتصادية حبتة، وأّف دوافع اللجوء إليها ال تتعلق بتحقيق الكفاءة 
االقتصادية فحسب، بل ؽبا دوافع أخرى كالدافع السياسي والقانوين والدافع االجتماعي، إضافة إىل 

 .ىحدالدافع األساسي وىو الدافع االقتصادي واؼبايل، وعليو سنتطرؽ لكل دافع على 
 

إّف الدافع األساسي للخوصصة يعود إىل قصور دور : أوال: الدافع االقتصادي والمالي للخوصصة
باعتباره اؼبسؤوؿ اؼبباشر عن زيادة حجم  ،القطاع العاـ وتدين مستواه إىل مادوف اؼبستوى اؼبطلوب

وبالتايل فإّف مستوى  العجز يف اؼبيزانيات اغبكومية واؼبتسبب يف العبء الثقيل على ميزاف اؼبدفوعات،
األداء اؼبنخفض للقطاع العاـ كاف من أىم أسباب اللجوء إىل اػبوصصة، وبعبارة أخرى فإّف تدين 

 -سواء يف البلداف اؼبتقدمة أو النامية -مستوى األداء االقتصادي للمؤسسات العامة أرغم اغبكومات
أماـ القطاع اػباص باعتباره بفتح اجملاؿ  على إعادة النظر يف دور الدولة يف اغبياة االقتصادية، وذلك

ىو ثابت  أفضل أداء من القطاع العاـ، وأكفأ يف استخداـ اؼبوارد وإدارة وحدات األعماؿ، وىذا ما
  2.نظريا وعمليا، لذلك تعترب اػبوصصة سبيال لوضع حد للعجز اؼبايل الداخلي واػبارجي

                                                 
 .232اؼبرجع السابق، ص  د/ عزيزة الشريف، 1

 .وما يليها 254السابق، ص ، اؼبرجع أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح موسىد/  2
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ؿ العامل قبد الدراسات تتفق على أّف أداءىا وبالنظر إىل واقع اؼبؤسسات العامة يف أغلبية دو  
يتصف بضعف الكفاءة االقتصادية واألداء السيئ، وبعجزىا عن ربقيق األىداؼ االقتصادية وعدـ 

مع البفاض يف معدؿ عائدات األمواؿ اؼبستثمرة مقارنة مع  ،قدرهتا على تسديد قروضها وديوهنا
ستعجز مع عبوئها إىل تغطية خسائرىا بقروض بنكية إضافة إىل خسائرىا اؼبستمرة  ،تكلفة رأظباؽبا

  1.فبا هبعلها عالة على ميزانية الدولةحتما عن تسديدىا مستقبال، 
ومن أجل اغبد من ظاىرة العجز والتعثر عبأت اغبكومات إىل اعتناؽ سياسة إصالح متعددة  

ما يسمى خبوصصة التسيَت  اعبوانب منها االىتماـ جبودة اؼبنتوجات وتغيَت إدارة اؼبؤسسة عن طريق
مث إعادة اؽبيكلة اؼبالية كإصدار  ،واألخذ بأسلوب اإلدارة التجارية وإعادة اؽبيكلة بًتشيد التكلفة

ؤسسة أسهم جديدة أو اللجوء إىل إعادة ىيكلة القروض، وؼبّا فشلت اإلصالحات اؼبتعاقبة للم
    2.االقتصادية أصبح اللجوء إىل اػبوصصة أمرا حتميا

برنامج إعادة اؽبيكلة ا اعبزائر فقد حاولت إصالح حاؿ اؼبؤسسات االقتصادية عن طريق أمّ  
ومن ظواىر أخرى عديدة مثل البَتوقراطية  ،لتحريرىا من الضغوط اؽبيكلية اليت عرفتها يف اؼباضي

مؤسسة  20هتيئة وإعداد قرابة  تمفت ىت تسيَتىا،والتدخالت اػبارجية اليت مبت حوؽبا وشوّ 
 ،وحدة إنتاجية 500القياـ بتقسيمها إىل  مع ادية كربى يف ـبتلف قطاعات النشاط االقتصادياقتص

اقتصادية ومالية  متأثرة بظروؼكانت توقعات ىذا الربنامج إهبابية يف بعض جوانبها، إاّل أهّنا كانت و 
وتفاقم  ،البًتوؿ أسعارفاض وخاصة ما تعلق بالب ىو خارجي ومنها ماىو داخلي، سيئة، منها ما

، وفشل اإلصالحات االقتصادية نتيجة ضعف اؼبردودية اؼبديونية اػبارجية واختالؿ اؼبيزاف التجاري
مع تسجيل عجز دائم مل تفلح معو اؼببالغ الضخمة اليت ضختها الدولة إلنقاذ ىذه  ،االقتصادية

ار جزائري قبل سنة مليار دين 600اؼبؤسسات يف إطار عمليات التطهَت وإعادة اؽبيكلة، واليت فاقت 
إىل عبوء اعبزائر إىل اؼبؤسسات اؼبالية الدولية)صندوؽ النقد الدويل ، فأدت ىذه األوضاع 1996

فوجدت ىذه اؼبؤسسات اؼبالية فرصتها لتوسيع النظاـ  ،والبنك العاؼبي( قصد إعادة جدولة ديوهنا
   3.العاؼبي اعبديد ودفعت باعبزائر كبو اعتناؽ اػبوصصة

 

                                                 
 وما يليها. 47اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 1

 وما يليها. 53اؼبرجع نفسو، ص  2

 .99اؼبرجع السابق، ص  أضبد باليل، 3
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اػبوصصة يف ظل اقتصاد السوؽ إىل إحداث  تؤدي: للخوصصةالسياسي والقانوني لدافع : ااثاني
نوع من التوازف السياسي من خالؿ القضاء على الشعارات السياسية الرنانة، واليت يبيل البَتوقراطيوف 

د والسياسيوف إىل استعماؽبا، كما يتميز القطاع اػباص على أنّو أقدر من القطاع العاـ على إبعا
فهم  1،السياسيُت عن استخداـ مراكزىم لتحسُت صورهتم وربقيق مكاسبهم ومصاغبهم الشخصية

من قيمتها اغبقيقية قصد اغبصوؿ  يستغلوف الناخبُت لصاغبهم، ويعرضوف عليهم السلع بأسعار أقلّ 
ا يؤدي إىل حدوث مشاكل على رضا اعبماىَت وعلى حساب اؼبؤسسة العمومية وخزينة الدولة، فبّ 

 2.قتصاديةا

كما يؤدي توسيع نطاؽ اؼبلكية اػباصة إىل ربرير القرار اإلداري من قبضة األجهزة اغبكومية  
بشكل يكفل مرونة العمل اإلداري وإضفاء الشفافية عليو وتسهيل اإلجراءات اإلدارية، األمر الذي 

ع، كما يؤدي اعتناؽ يشجع اؼببادرات ووبّفز على اإلبدا  -يف ؾباؿ األعماؿ –يؤدي إىل إهباد مناخ 
-حبيث تتم عملية اػبوصصة  -يف ؾباؿ القانوف اػباص –اػبوصصة إىل تطوير التشريعات القانونية 

يف إطار قوانُت تتصف بالوضوح والواقعية بعيدا عن بَتوقراطية اإلدارة وضبابية  -يف صبيع مراحلها
  3.قراراهتا

ي الوسيلة اؼبناسبة لتحقيق اؼبزيد من اغبرية إّف اػبوصصة ى :للخوصصةاالجتماعي لدافع ثالثا: ا 
، وإهباد اغبافز الشخصي على اإلنتاج والقضاء على السلبية وربقيق االنضباط يف السلوؾ الشخصية

داخل ؾباالت العمل، كما تؤدي إىل القضاء على التالعب االجتماعي دبختلف صوره كاحملسوبية 
اص أقدر على ؿباسبة العامل الذي يهمل عملو أو يقّصر وعدـ احملاسبة على اإلنباؿ، ألّف القطاع اػب

 4.فيو
تلك ىي الدوافع اليت ينطلق منها دعاة اػبوصصة النتهاج ىذه السياسة، حيث يروف يف ذلك  

 ا يف الفرع الثاين.ؽب ما وبّقق ؾبموعة من األىداؼ نستعرض

 
                                                 

 .87، ص 3121سن حجي عطية، التجربة اؼبصرية يف اػبصخصة وتأثَتىا على عالقات العمل، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، ح 1

ملتقى دويل  الوي ربيعة، أساليب اػبوصصة وذبارب بعض الدوؿ العربية يف ؾباؿ اإلصالحات االقتصادية واألسواؽ العاؼبية، مداخلة مقدمة يفضب 2
 .4:1ص ،3115أكتوبر  6-5-4حوؿ اقتصاديات اػبوصصة والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 

ملتقى دويل حوؿ اقتصاديات اػبوصصة والدور  مداخلة مقدمة يف ،د/ عثماف حسن عثماف، اػبصخصة: األىداؼ اؼبتوقعة ودور الدولة يف ربقيقها 3
 .648ص ،3115أكتوبر  6-5-4اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 

 .178السابق، ص   الطاىر، اؼبرجعد/ ؿبمد عبد اهلل 4
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 الفرع الثاني
 الخوصصة أهداف

ها ماىو متعلق باعبانب االقتصادي واؼبايل، ومنها ما من إذا كانت دوافع اػبوصصة متعددة، 
وباعتبار أّف اػبوصصة  ،يتعلق باعبوانب السياسية والقانونية واالجتماعية، فإّف أىدافها أيضا متعددة
اؽبدؼ األساسي  وىو–ليست ىدفا يف حد ذاهتا بل ىي وسيلة لتحقيق الفعالية االقتصادية 

اـ ال يبكن ربقيقو إاّل من خالؿ ربقيق ؾبموعة من األىداؼ ، غَت أّف ىذا اؽبدؼ الع-للخوصصة
 واليت يبكن تلخيصها فيما يلي:  1،اعبزئية

 

هتدؼ اػبوصصة إىل إعادة اؽبيكلة الشاملة للقطاع العاـ من  :2أوال: إعادة هيكلة القطاع العام
  .3قتصادي مناسبعلى ربقيق معدؿ عائد ا قادرا النواحي االقتصادية، الفنية واؼبالية لكي يصبح 

وذلك بتوفَت اؼبعدات  ،هتدؼ اػبوصصة إىل إعادة ىيكلة القطاع العاـفمن الناحية الفنية  
بة إلنتاج وتسويق السلع واػبدمات، فنية واؼبهارات اإلدارية والقوى البشرية اؼبدرّ لواآلالت واػبربات ا

ومن والدويل،  على اؼبستوى احملليويكوف ذلك يف ظل اؼبنافسة اغبقيقية اليت تفرزىا سياسة اػبوصصة 
فإّف اػبوصصة هتدؼ إىل إعادة ىيكلة القطاع العاـ اقتصاديا، وذلك برفع  الناحية االقتصادية

إضافة إىل 4،معدالت النمو واألداء وزيادة اعبودة والوصوؿ إىل تقدًن السلع واػبدمات بأسعار مقبولة
اعدة القطاع اػباص يف زيادة نشاطو بفضل ربسُت النتائج االقتصادية للمؤسسات العامة، ومس

 5استقاللو يف اإلدارة دبا يتالءـ مع الظروؼ االقتصادية وحركة اؼبنافسة.

فإّف اػبوصصة هتدؼ إىل تنشيط السوؽ اؼبالية باستقطاب رؤوس  من الناحية الماليةأّما  
تطويرىا وتنمية قدراهتا األمواؿ احمللية واألجنبية، وذلك بإدخاؿ حركية على رأظباؿ الشركات قصد 

                                                 
 .647اؼبرجع السابق، ص  د/ عثماف حسن عثماف، 1

بنجاح،  يقصد بإعادة اؽبيكلة ؾبموعة من اإلجراءات اليت تستهدؼ تصويب اؽبياكل الفنية واالقتصادية أو اؼبالية دبا يبّكن الشركة من االستمرار 2
اإلنتاج وترشيد التكلفة، نقال عن د/ أضبد ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، ويتحقق ذلك عموما عند إجراء تغيَتات يف تشكيلة اؼبنتجات وزيادة 

 .:38اؼبرجع السابق، ص 
 يعّرؼ معدؿ العائد االقتصادي بأنّو النسبة اؼبئوية لربح التشغيل االقتصادي إىل رأس اؼباؿ االقتصادي اؼبستثمر. 3

 .178 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 4

جامعة القاىرة،  ،، كلية اغبقوؽ ببٍت سويفد/ أضبد ؿبمد ؿبرز، سبويل أسهم العّماؿ وسياسة اػبصخصة يف مصر، ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية 5
 .6، ص 1997السنة اغبادية عشر، جويلية
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لة ربقق التصبح ىياكل متوازنة وفعّ اإلنتاجية، إضافة إىل تصويب وتصحيح اؽبياكل اؼبالية للقطاع العاـ 
الرحبية والسيولة، ويف الوقت ذاتو تضمن خدمة الديوف وأداء االلتزامات اليت تقع على عاتقها، كما 

ىل أرباح حقيقية من خالؿ ربسُت عمليات التخطيط تعمل على ربسُت األداء اؼبايل وربويل اػبسائر إ
 1.ماثلة أو اؼبؤسسات اؼبنافسةػيف ظل منافسة قوية سواء من اؼبؤسسات اؼب ،والتنظيم والتوجيو والرقابة

  

وتوسيع  ،هتدؼ اػبوصصة إىل تنشيط القطاع اػباص توسيع نطاق دور القطاع الخاص: :ثانيا
عن طريق سبلك وإدارة اؼبوارد االقتصادية، لكوف أّف القطاع نطاؽ مسانبتو يف النشاط االقتصادي 

اػباص أكفأ يف استخداـ اؼبوارد وإدارة وحدات اإلنتاج، ألّف اؼبالؾ اػبواص يبلكوف من الوسائل ما 
يستطيعوف من خالؽبا ذبنب العوامل اؼبعيقة إلدارة مؤسسات القطاع العاـ، فهم وبرصوف على رفع  

ارة اؼبؤسسة االقتصادية وبالتايل فإّف اػبوصصة من شأهنا أف تؤدي إىل زيادة كفاءة القائمُت على إد
دبا يعكسو ذلك  ،معدالت النمو وربسُت الكفاءة االقتصادية للمؤسسات وإنعاش االقتصاد الوطٍت

  2.على ربقيق مناخ اجتماعي واقتصادي أكثر استقرارا
 

 هتدؼ اػبوصصة إىل زبفيف األعباءالتنمية:  توفير السيولة النقدية الالزمة لخدمة أطراف :ثالثا
عن اؼبيزانية العامة للدولة والتقليص من العجز اؼبايل، وذلك عن طريق التخلص من صور الدعم 
اؼبختلفة، وكذا اإلعانات االقتصادية اليت تقدمها الدولة للمؤسسات واؼبرافق العامة اليت تفتقر إىل 

ه األمواؿ كبو التعليم أو الصحة أو غَتىا من األنشطة وكاف من األجدر أف توجو ىذ ، الكفاءة
  3.العامة

كما هتدؼ اػبوصصة إىل توفَت حصيلة نقدية من السيولة عن طريق طرح بعض وحدات  
القطاع العاـ للبيع، مث توظيف ىذه السيولة يف ربويل الربامج االستثمارية إىل مشروعات جديدة 

كوف الدولة قد أوجدت ؾباال جيدا الستثمار مدخرات الستحداث فرص عمل جديدة، وبالتايل ت
                                                 

ملتقى دويل  بعنواف اقتصاديات  لة مقدمة يفمداخ ،عبد اللطيف بالغرسة، خوصصة القطاع العمومي ربديد أـ ذبديد لدور الدولة االقتصادي 1
د/  ، وانظر كذلك:::6ص ،3115أكتوبر  6-5-4اػبوصصة والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 

  .178 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عبد اهلل
 .179 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 2

 .376قضية اػبصخصة، اؼبرجع السابق، ص  د/أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح  موسى، 3
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األفراد ودعم االستقالؿ االقتصادي، كما أّف السيولة النقدية اليت ستحققها الدولة نتيجة لبيعها 
 1.قدرة الدولة على تسديد ديوهنا اػبارجيةلوحدات القطاع العاـ سوؼ تساىم يف زيادة 

 

 يؤدي تطبيق اػبوصصة خالل توسيع نطاق المنافسة: تحسين إدارة االقتصاد الوطني من  :رابعا
فبا يؤدي إىل ربقيق الصاحل العاـ، بل يسمح مبدأ اؼبنافسة بدخوؿ القطاع  ،إىل توسيع نطاؽ اؼبنافسة

اػباص إىل ؾباالت كانت حكرا على القطاع العاـ، ومن اؼبؤكد أّف دخوؿ القطاع اػباص كمنافس 
لع أو تقدًن ػارتفاع كفاءة القطاعُت سواء يف ؾباؿ إنتاج الس للقطاع العاـ من شأنو أف يؤدي إىل

اػبدمات أو حىت يف ؾباؿ اؼبرافق، ألّف اؼبنافسة من شأهنا أف ربقق الرفاىية عند اؼبستهلك عن طريق 
 حصولو على السلع واػبدمات بأسعار أقل وجبودة عالية.

 

سيع قاعدة اؼبلكية لدى األفراد، تؤدي اػبوصصة إىل تو خامسا: توسيع قاعدة الملكية الخاصة: 
وهبعلهم من اؼبشاركُت يف ازباذ القرارات  ،وىذا ما يؤدي إىل تعميق الشعور باالنتماء لبلدىم

باعتناؽ اػبوصصة كمنهج اقتصادي، كما تؤدي ترحيبهم  إىل وىذا من شأنو أف يؤدياالقتصادية، 
عتماد على الذات وىبفض من التواكل الثروة لدى األفراد، وىذا ما يشجع االاػبوصصة إىل تنامي 

 2.على الدولة وىبفف األعباء الواقعة عليها

تعميم ملكية األسهم بُت اعبمهور العريض وربقيق يؤدي إىل كما أّف اللجوء إىل اػبوصصة  
الفوارؽ بُت اؼبواطنُت وتوزيع الثروات بينهم، فالبيانات الربيطانية تظهر رأظبالية الشعب، ومن مث تقريب 

يف عاـ  %40إىل كبو  1979عاـ  % 10على سبيل اؼبثاؿ العائالت اغبائزة لألسهم قد ارتفعت من 
تاتشر، وؽبذا يرى بعض االقتصاديُت بفضل حركة اػبوصصة اليت انتهجتها حكومة مارغريت  1987

 3.أّف األخذ باػبوصصة من شأنو أف يكفل قدرا أكرب من العدالة يف توزيع اؼبداخيل
 

                                                 
 .4:3الوي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص ضب 1

 .180 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 2

 .377قضية اػبصخصة، اؼبرجع السابق، ص  د/أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح  موسى، 3
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تلعب أسواؽ اؼباؿ دورا حيويا يف عملية التنمية  :شيط أسواق المال وتطويرهاتنسا: ساد
رة دبختلف أشكاؽبا وآجاؽبا وإعادة استثمارىا بشكل االقتصادية، إذ تقـو بتجميع األمواؿ اؼبدخّ 

مباشر أو غَت مباشر، وتنقسم أسواؽ اؼباؿ إىل سوقُت متميزين أحدنبا تتداوؿ فيو النقود قصَتة 
، والثاين تتداوؿ فيو األمواؿ طويلة األجل كاألسهم والسندات، ويطلق يسمى بسوؽ النقداألجل، و 

عليو سوؽ رأس اؼباؿ، وباعتبار أّف اللجوء إىل اػبوصصة وبتاج إىل اؼبزيد من سوؽ اؼباؿ فإّف التحرر 
اصة مع االقتصادي اؼبًتتب على ىذه السياسة من شأنو العمل على تنشيط وتعميق األسواؽ اؼبالية خ

  1.زيادة االستثمارات سواء الداخلية أو اػبارجية

تعترب  األسواؽىذه ، فإّف  هاوتنشيطاألسواؽ اؼبالية وإذا كانت اػبوصصة تؤدي إىل ازدىار  
 ،إحدى اؼبتطلبات الرئيسة للخوصصة، باعتبار أّف األسواؽ اؼبالية ىي اليت تعمل على توفَت النقد

 2.سات من خالؿ ربديد قيمة أسهمها يف ىذه األسواؽوتساىم يف عملية تقييم اؼبؤس
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
 .181 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1
 .4:4الوي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص ضب 2

 



21 
 

 لثانيالمبحث ا
 وأساليب تنفيذها  الخوصصة شروط

 
أصبحت اػبوصصة إحدى أبرز التحوالت االقتصادية اؼبعاصرة خالؿ العقدين األخَتين، 

سبثل تيارا قويا ورغم اعبدؿ الذي أثارتو ىذه السياسة إاّل أّف التجارب اؼبتالحقة لتطبيقها جعلتها 
الوقوؼ ضده، بل أصبح من اؼبنطقي البحث عن كيفية االستفادة من تلك جارفا مل يعد من اؼبمكن 

التجارب قصد هتيئة البيئة العامة لتطبيقها، وخاصة ما تعلق بالبيئة االقتصادية اؼبناسبة، واغبرص على 
اؼبناسبة، على اعتبار أّف ىذه توفَت الشروط الالزمة لنجاح ىذه العملية مع اختيار األساليب 

األساليب تتباين من اقتصاد إىل أخر، ومن بيئة اقتصادية إىل أخرى، وعلى ىذا األساس سنقسم ىذا 
اؼببحث إىل مطلبُت نتناوؿ يف اؼبطلب األوؿ شروط اػبوصصة ويف اؼبطلب الثاين أساليب تنفيذ 

  اػبوصصة.

 

 المطلب األول
  الخوصصة شروط

ة اػبوصصة باتباع اسًتاتيجية واضحة وسهلة التطبيق ربدد من خالؽبا الركائز يرتبط قباح عملي
واؼبقومات واألىداؼ والغايات، وتوضح الضوابط العلمية والعملية حىت ال ربيد عملية اػبوصصة عن 

 األىداؼ اؼبسطرة سلفا.
اد البيئة وباعتبار أّف ىناؾ شروطا وضوابط سابقة على تنفيذ اػبوصصة يكوف اؽبدؼ منها إهب

ىا الضوابط العامة لنجاح فإّف ىناؾ شروطا ترافق عملية التنفيذ يتعُت مراعاهتا باعتبار  ،السليمة
وعلى ىذا األساس ارتأينا تقسيم ىذا اؼبطلب إىل فرعُت، نتناوؿ يف الفرع األوؿ الشروط  1.اػبوصصة

 يذ اػبوصصة.السابقة على تنفيذ اػبوصصة، ويف الفرع الثاين الشروط اؼبتعلقة بتنف

 

 
 

                                                 
 .185 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1
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 الفرع األول
 الخوصصةالشروط السابقة على تنفيذ 
ب اؼبتطلبات اليت تشعّ من رغم على الرغم اختالؼ ىذه الشروط من بيئة اقتصادية إىل أخرى، و 

إاّل أنّو يبكن القوؿ أّف ىناؾ شروطا ومتطلبات ، ينبغي مراعاهتا قبل البدء يف تنفيذ برنامج اػبوصصة
، بغض النظر عن البيئة االقتصادية، اليت تنوي تطبيق اػبوصصةصبيع الدوؿ  أساسية تشًتؾ فيها

 وأىم ىذه الشروط: 1،اإلدارية والقانونية ،االجتماعية
 

إّف عملية اػبوصصة ليست غاية يف حد ذاهتا،  أوال: تعيين الهيئات القائمة على عملية الخوصصة:
، لذلك حرصت الدوؿ اليت طبقت ىذه السياسة وإمّبا ىي وسيلة لتحقيق بعض اإلصالحات االقتصادية

 تهاومتابعالتنازؿ عن ملكية اؼبؤسسات العمومية إىل اػبواص على إنشاء ىيئات خاصة تتوىل إدارة 
 2ىا.وتنفيذ

ويتوىل القياـ بعملية اػبوصصة واإلشراؼ عليها ؾبموعة من اؽبيئات ؽبا عالقة مباشرة باؼبؤسسات  
من يضطلع هبا هبب أف يتمتع  را غبساسية ىذه اؼبهاـ وخطورهتا فإفّ العامة اؼبراد خوصصتها، ونظ

بالكفاءة والدراية واألمانة والنزاىة واغبكمة والبصَتة ويكوف يف أعلى ىـر الدولة، لذلك تسند عادة لوزير 
زير أو لوزير اؼبالية كما يف اؼبكسيك أو لو  أو لرئيس الوزراء كما يف ماليزيا ،اػبوصصة كما يف نيوزلندا

، ويتحدد  22-95 االقتصاد كما يف فرنسا، أّما يف اعبزائر فقد أوكلت ىذه اؼبهمة للحكومة وفقا لألمر
دور اغبكومة يف عملية اػبوصصة من خالؿ إعداد قائمة اؼبؤسسات اؼبعنية بالتنازؿ، كما تتدخل اغبكومة 

 باشرة للحكومة يؤدي رئيسها دورا فعاالاألسلوب اؼبالئم للتنازؿ، وبناء على اؼبسؤولية السياسية اؼب الختيار
  3.يف تطبيق برنامج اػبوصصة، وهبذه الصفة لو صالحية تعيُت اؽبيئة اؼبكلفة بتنفيذ برنامج اػبوصصة

                                                 
 .216اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد معن ديوب،/ د 1

 .67مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  2
 .262اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 3
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نطاؽ التدخل السياسي يف عملية اػبوصصة من خالؿ إنشاء اجمللس الوطٍت  اؼبشرّعوقد وّسع  
تكوف ىذا اجمللس من ؾبموع الوزارات التابعة للقطاعات ؼبسانبات الدولة ربت رئاسة رئيس اغبكومة، وي

 1اؼبعنية باػبوصصة.
فقد استبدؿ تسمية اجمللس الوطٍت ؼبسانبات الدولة دبجلس مسانبات الدولة  04-01أّما األمر  

  2.منو 08وىذا من خالؿ نص اؼبادة 
و من ألنّ  ،تسمية اجمللس من "الوطني"اعبزائري قد أحسن فعال ؼبّا حذؼ كلمة  اؼبشرّعأّف  ويبـدو 

بتسيَت وتسويق أمواؿ من طبيعة خاصة، وأّف إزالة الطابع الوطٍت من غَت اؼبستساغ أف يقـو جهاز وطٍت 
عن اغبقل االقتصادي ويؤكد استقاللية اجمللس كجهاز اقتصادي، ويتوىل رئاسة  تاإليديولوجياشأنو إبعاد 

 3.وزيرا لضماف اؼبرونة والفعالية يف ازباذ القرار 11ىذا اجمللس رئيس اغبكومة، ويتشكل أعضاؤه من 
من األمر  09صالحيات اجمللس من خالؿ اؼبادة  اؼبشرّعأّما من الناحية اؼبوضوعية فقد وّسع  

ونظرا ألنبية العملية فإّف برنامج اػبوصصة  4،أوكل أمانة اجمللس للوزير اؼبكلف باؼبسانبات و ،01-04
يف إطار تنفيذ اسًتاتيجية  -ء، ويتوىل الوزير اؼبكلف باؼبسانباتة ؾبلس الوزراواسًتاتيجيتها زبضع ؼبصادق

   5يلي: خوصصة اؼبؤسسات العمومية ما
 يعد برنامج اػبوصصة بالتشاور مع الوزراء اؼبعنيُت، -
وصصة وفرص اؼبسانبة يف يعد وينفذ اسًتاتيجية اتصاؿ ذباه اعبمهور واؼبستثمرين حوؿ سياسة اػب -

 اؼبؤسسات العمومية،رأظباؿ 
 كما يكلف الوزير اؼبكلف باؼبسانبات دبا يلي:

 يعتـز التنازؿ عنها،  يكلف من يقـو بتقدير قيمة اؼبؤسسة أو األصوؿ اليت -
 ي مت قبولو،حوؿ العرض الذ يدرس العروض ويقـو بانتقائها ويعد تقريرا مفصال -
 ة ىذه اؼبعلومة،وبافظ على اؼبعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضماف سري -

                                                 
العدد  ،ره، ج رػسياؼبتعلق بتشكيلة اجمللس الوطٍت ؼبسانبات الدولة و  6::2-23-13اؼبؤرخ يف   515 -6: من اؼبرسـو التنفيذي 13انظر اؼبادة  1

86. 
 .641، ص 3117د/ عجة اعبيالين، قانوف اؼبؤسسات العمومية االقتصادية، دار اػبلدونية، اعبزائر،  2

 .62العدد  ،مسانبات الدولة وسَته، ج رؾبلس اؼبتعلق بتشكيلة  3112-:1-21اؼبؤرخ يف 364-12سـو التنفيذيمن اؼبر  13انظر اؼبادة  3
  » يتوىل الوزير اؼبكلف باؼبسانبات أمانة اجمللس.«  اؼبشار إليو سابقا، واليت تنص على: 15-12األمر  من ، الفقرة األخَتة21 انظر اؼبادة 4

 اؼبشار إليو سابقا. 15-12األمر  من 33 نظر اؼبادةا 5
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 أدناه، 30اؼبذكورة يف اؼبادة ىل عبنة مراقبة عمليات اػبوصصة يرسل ملف التنازؿ إ -
يعرض على ؾبلس مسانبات الدولة ملف التنازؿ الذي وبتوي باػبصوص على تقييم األسعار -

 اليت مت قبوؽبا وكذا اقًتاح اؼبشًتي.وحدىا األدىن واألعلى وكذا كيفيات نقل اؼبلكية 
يستعُت الوزير اؼبكلف باؼبسانبات باػبربة  ما يراـحىت يتم القياـ دبجموع ىذه اؼبهاـ على أحسن و 

 الوطنية والدولية اؼبطلوبة.
 1.تشكيلتها ؾبلس مسانبات الدولة دبوجب الئحةتتوىل متابعة عملية اػبوصصة عبنة وبدد  -

 نصوص عليها يف األمرين:ويف األخَت يبكن أف نصل إىل ربديد أجهزة وىيئات اػبوصصة اؼب
وصصة( اؽبيئة اؼبكلفة باػبوصصة )مندوب اػب -اؼبلغى تضمن اؽبيئات التالية: 22-95* بالنسبة لألمر 

 ) ؾبلس اػبوصصة( و عبنة مراقبة عملية اػبوصصة.اجمللس الوطٍت للخوصصة –
تشكيلة دة و عمليات اػبوصصة بصالحيات جديفقد احتفظ بلجنة مراقبة  04-01* بالنسبة لألمر  

أصبحت خاضعة للوزير  04-01بعدما كانت خاضعة لسلطة رئيس اغبكومة يف ظل األمر و  2،مغايرة
 187.3-06األوؿ اؼبكلف باؼبسانبات دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 

  4. (SGP* مت استبداؿ الشركات القابضة بشركات تسيَت مسانبات الدولة ) 
 

يبكن للدولة أف تتخلى عن  تتمتع باحتكار فعلي:نية التي ثانيا: استبعاد خوصصة المرافق الوط
الكثَت من اؼبؤسسات العامة للقطاع اػباص يف إطار عملية اػبوصصة، غَت أّف ىناؾ مؤسسات هبب 

باؼبصلحة العامة، إضافة إىل كوهنا سبثل دورا حيويا  على الدولة االحتفاظ هبا باعتبار التنازؿ عليها يبسّ 
وإاّل اعترب ذلك زبليا عن دورىا يف تقدًن اػبدمات العامة  ،أف تتخلى عنو الدولةواسًتاتيجيا يصعب 

األساسية، لذلك اذبهت العديد من الدوؿ إىل استبعاد خوصصة اؼبرافق العامة الوطنية اليت تتمتع 
 207-86باحتكار فعلي، ويف ىذا اإلطار أفصح اجمللس الدستوري الفرنسي من خالؿ القرار رقم 

                                                 
 اؼبشار إليو سابقا. 15-12األمر  من 35 نظر اؼبادةا 1

الذي وبدد تشكيلة عبنة مراقبة عمليات اػبوصصة وصالحياهتا  3112-22-21يف اؼبؤرخ  465-12من اؼبرسـو التنفيذي  5و 3،4 انظر اؼبواد 2
 .78العدد  ،، ج ر وكيفية تنظيمها وسَتىا

 .47العدد  ،، ج ر 465-12اؼبعدؿ للمرسـو التنفيذي  42/16/3117يف  اؼبؤرخ 298-17ن اؼبرسـو التنفيذيم 13انظر اؼبادة  3
 .646اؼبشار إليو سابقا، وانظر كذلك عجة اعبيالين، اؼبرجع السابق ص  15-12األمر  من  52و  51 نظر اؼبادةا4
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اؼبرافق العامة الوطنية أو تلك اليت تتمتع  عن عدـ جواز خوصصة 1986جواف  26بتاريخ الصادر 
بل أّف خوصصتها ـبالفة للدستور، وىذا استنادا للفقرة التاسعة من ديباجة الدستور  1،باحتكار فعلي

تكار فعلي ال اليت تتمتع باحأّف اؼبرافق العامة الوطنية واؼبرافق  الفرنسي اغبايل، ويفهم من ىذا النصّ 
   2.يبكن أف تكوف فبلوكة إالّ من طرؼ الدولة

ويًتتب على استبعاد مثل ىذه اؼبرافق من ؾباؿ اػبوصصة حرماف األفراد من فبارسة نفس  
أّف اؼبنتفعُت من خدمات تلك اؼبرافق سيجدوف أنفسهم  النشاط الذي تزاولو ىذه اؼبرافق، كما

   3.ا تفرضو عليهم من شروطؼبمضطرين إىل التعامل معها واإلذعاف 

إاّل أنّو قّدـ  ،وإذا كاف اجمللس الدستوري الفرنسي مل وبدد بدقة مفهـو االحتكار الفعلي 
من خالؿ  ،اؼبالمح الرئيسة ػبصائصو بأنّو انفراد الدولة وحدىا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة ما

هبدؼ ضباية اؼبستهلكُت  4،فسيهااستئثارىا دبجموع عناصر السوؽ وسبكينها من القضاء على كل منا
 وانتفاعهم خبدمات ىذه اؼبرافق.

ربديد اؼبقصود باؼبرافق العامة والوقوؼ على مدلوؽبا، حيث  -يف ىذا اإلطار-ويستوجب  
يعّرؼ اؼبرفق العاـ بأنّو وسيلة من الوسائل اليت تلجأ إليها السلطات العامة لقضاء اغباجات اليت ؽبا 

  5ىو كل نشاط ؽبيئة عامة يرمي إىل سد حاجات ذات نفع عاـ. أو ،صلة بالنفع العاـ

يقصد بو النشاط الذي سبارسو السلطة اؼبرفق العاـ مدلوالف، مدلوؿ موضوعي  حوؼبصطل 
وغالبا ما يتالقى ىذاف  6اليت سبارس ذلك النشاط، ) اؼبنظمة(اإلدارية، ومدلوؿ شكلي يقصد بو اؽبيئة

ى ىذا النوع من اؼبرافق باؼبرافق العامة البحتة، واليت تتناوؿ ويسمّ ىذاف اؼبدلوالف يف اؼبرافق العامة، 
                                                 

 والذي جاء فيو ما يلي: 318-97ربت رقم  2:97جواف  37يف ذلك قرار اجمللس الدستوري الفرنسي الصادر بتاريخ  انظر 1
«… qu’il suit de là que serait contraire à la Constitution le transfert du secteur public au secteur privé de 

certaines entreprises dont l’exploitation revêt les caractères d’un service public national ou d’un monopole de 

fait. »  
  :شار إليو سابقايف ذلك ما جاء يف قرار اجمللس الدستوري الفرنسي اؼب انظر 2

« Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un 

monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »                                                  

 
 . 72د/ أضبد ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، اؼبرجع السابق، ص  3

 :يف ذلك ما جاء يف قرار اجمللس الدستوري الفرنسي اؼبشار إليو سابقا انظر 4
« La notion de monopole de fait doit s’entendre, compte tenu de l’ensemble du marché à l’intérieur duquel 

s’exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu’elles affrontent dans ce marché de la part 

de l’ensemble des autres entreprises » 
 . 226تبة العصرية، صيدا و بَتوت، د.س، ص زىدي يكن، القانوف اإلداري، منشورات اؼبك 5
 .428، ص 2:84د/ سليماف ؿبمد الطماوي، الوجيز يف القانوف اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاىرة،  6
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ها أو ال ػأنشطة زبتلف عن أنشطة األفراد كالدفاع واألمن والعدالة، بل أّف األفراد يعجزوف عن القياـ ب
هبدوف مصلحة ؽبم يف فبارستها، وىذه اؼبرافق زبضع خضوعا تاما لقواعد القانوف العاـ وال ذبوز 

ا، أّما اؼبؤسسات ذات الطابع االقتصادي أو التجاري واليت هتدؼ إىل ربقيق الربح فال خوصصته
  1.وتبقى ؿبكومة بقواعد القانوف اػباص وبالتايل ذبوز خوصصتها ،يبكن اعتبارىا مرافق عامة

وعليو يبكن استخالص اؼبعيار الذي على أساسو تتحدد قابلية اؼبؤسسة للخوصصة من  
اؼبؤسسة ذات طابع اقتصادي ذباري أو صناعي فإنّو يبكن خوصصتها ، أّما إذا   عدمها، فإذا كانت

كاف موضوع النشاط إداريا حبتا فيتعُت استبعاده من ىذه العملية، كما يبكن أف تتحدد مدى قابلية 
اؼبؤسسة للخوصصة من عدمها على أساس النظاـ القانوين الذي زبضع لو اؼبؤسسة، فإذا كانت 

ا إذا كانت خاضعة للقانوف العاـ باعتبارىا مرفقا إداريا فال يبكن خوصصتها، أمّ  خاضعة للقانوف
 2.و يبكن خوصصتهااػباص باعتبارىا مؤسسة اقتصادية فإنّ 

اعبزائري فقد حّدد بصراحة اؼبؤسسات القابلة للخوصصة، وىي اؼبؤسسات  اؼبشرّعأّما  
ومل يستثن حىت اؼبؤسسات  3القتصادي،العمومية االقتصادية التابعة جملموع قطاعات النشاط ا

على العمومية االقتصادية اليت تقدـ خدمة عمومية من إمكانية خضوعها للخوصصة، إاّل أنّو نّص 
أّما اؼبرافق التابعة للنشاط  4،ل الدولة بضماف استمرارية اػبدمة العمومية يف حالة خوصصتهاتكفّ 

 من األمر  15اؼبادة  وذلك دبفهـو اؼبخالفة لنصّ  اإلداري فهي مستبعدة قانونا من عملية اػبوصصة،
ىذا  اؼبلغى، ولو أفّ  22-95 أو األمر 04-01وبصريح القوانُت اؼبتعلقة باػبوصصة سواء األمر  01-04

أّف اؼبؤسسات فبّا قد يفهم  ،األخَت اكتفى دبصطلح اؼبؤسسات العمومية، ومل يضف كلمة االقتصادية
 اؼبشرّعة دبا فيها اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري لوال قياـ العمومية كلها معنية باػبوصص

 .22-95من األمر  02 بتحديد القطاعات اليت يبكن أف تكوف ؿبل خوصصة من خالؿ اؼبادة 
 

من أىم الشروط األساسية لنجاح  ثالثا: تهيئة البيئة االقتصادية المالئمة لتطبيق الخوصصة:
وذلك بازباذ ؾبموعة من التدابَت االقتصادية ذبعل االقتصاد  ،تصادية اؼبالئمةاػبوصصة هتيئة البيئة االق

                                                 
 .189 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1

 .190، ص نفسواؼبرجع  2
 ق باػبوصصة واؼبشار إليو سابقا.اؼبتعل 15-12األمر  من 26 نظر اؼبادةا 3

 اؼبتعلق باػبوصصة واؼبشار إليو سابقا. 15-12األمر  من 27 نظر اؼبادةا 4
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يعتمد على آليات السوؽ، ومن أىم ىذه التدابَت ربرير األسعار، هتيئة مناخ تنافسي، ربرير النظامُت 
 النقدي واؼبايل.

رض والطلب لتقـو يعترب ربرير األسعار اػبطوة األوىل إلعطاء الفرصة لقوى الع تحرير األسعار: -1
 يتعُّت  لذلك  1،بتحديد األسعار، باعتبار أّف السعر يبّثل األداة اغبقيقية لتحقيق التوازف يف األسواؽ

د األسعار، أي انتهاج سياسة اػبوصصة أف تبدأ بإلغاء القرارات اليت ربدّ على ى اغبكومات اؼبقبلة لع
دعم تدرهبيا حىت يتم القضاء عليو، ويف ىذا استبعاد سياسة التسعَت اإلداري، مث القياـ بتقليص ال

اإلطار قامت اغبكومة اؼبصرية بتحرير أسعار معظم السلع اؼبنتجة، وقامت برفع أسعارىا إىل مستوى 
 ظل مناخ احتكاريقريب من سعرىا اغبقيقي كالقطن مثال، أّما السلع واػبدمات اليت تنتج يف 

  2.غبد الذي يقًتب من مستويات األسعار العاؼبيةفقد رفعت أسعارىا إىل ا ،كالبًتوؿ ومشتقاتو
  

ال يبكن تطبيق اػبوصصة إاّل بتهيئة البيئة اؼبناسبة عن طريق ربقيق اؼبنافسة  مناخ تنافسي: تهيئة -2
 األداء،يف األسواؽ ودعمها باعتبارىا أىم عناصر التحرير االقتصادي اليت من شأهنا ربقيق كفاءة 

مع سن تشريعات  ،ة فبارسات احتكاريةة أف تتدخل يف األسواؽ ؼبنع أيومن ىنا يتعُت على الدول
ؼبا يعتقده  ؼبواجهة االحتكار واؼبنافسة غَت اؼبشروعة وتوفَت األرضية اػبصبة لالستثمار اػباص، وخالفا

د فإّف الدولة هبب أف تقود التنمية وتقو  ،البعض بأّف االنتقاؿ إىل اقتصاد السوؽ يعٍت إلغاء دور الدولة
السوؽ وهبب أف تلعب دورىا كمرشد حىت وإف تراجع دورىا كمنتج أو كتاجر، كما يتعُّت على 

لكي يكوف معيار الكفاءة ىو اؼبعيار  ،الدولة أف توّفر فرصا متكافئة بُت اؼبؤسسات العامة واػباصة
  3.الوحيد اؼبميز لنجاح أو فشل اؼبؤسسات االقتصادية

 

                                                 
اقتصاديات اػبوصصة والدور  حوؿلتقى دويل م مداخلة مقدمة يفد/ بن عشي بشَت، مشكالت عملية اػبوصصة وآثارىا االجتماعية واالقتصادية،  1

 .89 ،ص3115أكتوبر  6-5-4قتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ اعبديد للدولة، كلية العلـو اال

 .217اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد معن ديوب،/ د2

 .192 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3
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ؼبّا كاف تطبيق اػبوصصة يتطلب ربرير االقتصاد واالعتماد  الي:تحرير النظامين النقدي والم -3
القياـ بتحرير النظامُت النقدي واؼبايل -لتحقيق ىذه الغاية -على آليات السوؽ فإنّو من الضروري

 .1باعتبار ذلك من دعائم ربرير االقتصاد واالعتماد على آليات السوؽ

إقامة  -ة إىل ربرير األسعار ودعم اؼبنافسةإضاف–ويتطلب ربرير النظامُت النقدي واؼبايل  
تطوير سوؽ ، ربرير سعر الفائدة ،عضها بعض وىي: ربرير سعر الصرؼدعامات أساسية يكّمل ب

 األوراؽ اؼبالية ) البورصة( وإصالح النظاـ الضرييب.

ويقصد بتحرير سعر الصرؼ إطالؽ اغبرية لسعر الصرؼ وفقا لقانوف العرض والطلب فيتحدد  
الصرؼ ذباه بقية العمالت بقيمتو اغبقيقية، ويتم تقييم أسعار السلع واػبدمات بقيمتها سعر 

 2.اغبقيقية، كما يؤدي ربرير سعر الصرؼ إىل توفَت اؼبناخ اؼبالئم لالستثمار

وترفع من   ،قق اؼبنافسة بُت البنوؾأّما عن ربرير سعر الفائدة فإّف حرية معدالت الفائدة رب 
ا يؤدي إىل انعكاس من جهة وكفاءة استخداـ القروض من جهة أخرى، فبّ  ؼبصرفيةكفاءة العمليات ا

  ىذه اآلثار على مناخ االستثمار.

أّما فيما يتعلق بتطوير سوؽ األوراؽ اؼبالية) البورصة( فإّف ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت عملية تطوير  
اػبوصصة دوف وجود بورصة تطرح  البورصة واػبوصصة لكوف أّف كليهما دافع لألخر، فال يبكن تنفيذ

وال يبكن تنشيط البورصة  -باعتبارىا أحد أساليب اػبوصصة-م اؼبؤسسات العامة للبيع فيها أسه
دوف وجود مؤسسات خاصة، وعليو فإّف دور الدولة ينحصر يف إصدار القوانُت اؼبناسبة لتنظيم 

  3.البورصة وتوفَت سبل تطويرىا

يب فإنّو يعترب من العوامل اؽبامة لتشجيع اػبوصصة، باعتبار أّما عن إصالح النظاـ الضري 
أدوات السياسة اؼبالية اليت تعمل على ربقيق االستقرار االقتصادي وزيادة الضريبة من أىم 

  4.االستثمارات وجذب رؤوس األمواؿ من اػبارج

                                                 
ت اػبوصصة والدور اعبديد ملتقى دويل حوؿ اقتصاديا مداخلة مقدمة يفوصاؼ سعيدي، الدور االقتصادي اعبديد للدولة يف ظل العوؼبة،  د/ 1

 .616 ص،3115أكتوبر  6-5-4للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 

 .4:5الوي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص ضب 2
 .194 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3

 .4:5الوي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص ضب 4
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دت نسبة زاو صت مظاىر البَتوقراطية تقلّ اضحة وعليو فكلما كانت التشريعات الضريبية و  
االستثمار، خاصة إذا ما مّت منح إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمارات اػباصة، فاػبوصصة إذف 

القواعد األساسية للسياسة الضريبية من وضوح ومرونة مرتبطة بإصالح النظاـ الضرييب مع مراعاة 
 1.وثبات وعدالة

شك فيو أّف اؼبؤسسات فبّا ال  رابعا: تصحيح أوضاع المؤسسات العامة المراد خوصصتها:
االقتصادية العامة اؼبزمع خوصصتها تعاين من مشاكل وصعوبات ومصادر خلل عديدة يف ىياكلها 

 ،لقصور رأس اؼباؿ وتضّخم اؼبديونية وقصور الصيانة الالزمة لألصوؿ والتجهيزات اإلنتاجية ،التمويلية
ل والصعوبات واؼبشاكل ما يعود إىل ومشكلة ارتفاع نسبة الطبقات العاطلة، ولعّل مرد ىذه العراقي

ما يعود إىل أسباب سبويلية أو تسويقية أو فنية، ويعود بعضها أسباب تنظيمية واقتصادية عامة، وىناؾ 
 األخر إىل البفاض كفاءة اإلدارة القائمة وعجزىا عن ربقيق الكفاءة االقتصادية.

 يسَتإنّو يستوجب على اغبكومة تكاف اؽبدؼ من اػبوصصة ربقيق الكفاءة االقتصادية ف  اوؼبّ  
ىا بعد خوصصتها، وعليو تفاديا لفشل اؼبؤسسات االقتصادية أو اهنيار  ،سبل ربقيق ىذا اؽبدؼ

يستلـز القياـ بتصحيح أوضاع اؼبؤسسات العامة اؼبرشحة للخوصصة، ألّف اؼبؤسسات العامة اليت 
شرائها، ولذلك فإّف تصحيح تعاين من اختالالت ال يبكن أف تكوف مطمحا للمستثمر من أجل 

 2.أوضاعها وإعادة تأىيلها يعترب مطلبا أساسيا سابقا لعملية اػبوصصة
تصحيح أوضاع اؼبؤسسات العامة اؼبراد خوصصتها تطرح مسألة إعادة ىيكلتها، ويف إطار  

 ألّف عادة ما يعاد ىيكلة اؼبؤسسات االقتصادية قبل خوصصتها، سواء تعلق األمر بإعادة اؽبيكلة
اؼبالية وذلك بإضافة أو حذؼ أصوؿ أو التزامات من أجل ربسُت اؼبركز اؼبايل للمؤسسة، أو بإعادة 

وذلك بتحويل العماؿ أو التقليص من عددىم، أو بإعادة اؽبيكلة الفنية ىيكلة اعبهاز الوظيفي 
  3.للمؤسسة عن طريق الدمج أو التجزئة من أجل رفع كفاءهتا اإلنتاجية

     

                                                 
 .194لطاىر، اؼبرجع السابق، ص  اد/ ؿبمد عبد اهلل1

 .196 الطاىر، اؼبرجع السابق، صد/ ؿبمد عبد اهلل 2

ملتقى دويل حوؿ اقتصاديات اػبوصصة  مداخلة مقدمة يفبوقاعة زينب، بوسعدة سعيدة وبوروبة كاتية، أساليب وضوابط اػبوصصة يف اعبزائر،  3
 .541 ص،3115أكتوبر  6-5-4تسيَت، جامعة سطيف، أياـ والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو ال
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 بنظاـ لدى ـبتلف شرائح اجملتمع_ يعترب ربقيق الوعي اعبماىَتي ترويج للخوصصة:خامسا: ال
على تطبيق برنامج ضرورة سابقة  _اػبوصصة وأنبيتو لتحقيق اإلصالح االقتصادي الشامل

اػبوصصة، خاصة وأّف فكرة اػبوصصة يف الدوؿ النامية تكتنفها شكوؾ كثَتة يف جدواىا بالنسبة 
وفهم شائع بأّف اػبوصصة تعٍت زيادة األسعار وزبلي الدولة  يسود تصور عاـ حملدودي الدخل، حيث

عن دورىا يف ضباية الطبقات االجتماعية الضعيفة، لذا بات من الضروري الًتويج لقضايا اػبوصصة 
تعاين من خاصة وأّف معظم الدوؿ النامية  1،لتصحيح اؼبفاىيم اػباطئة ولتوضيح الصورة الصحيحة

لها االقتصادية وتفاقم مشكلة الديوف وارتفاع نسبة البطالة واألمية والبفاض مستويات ضعف يف ىياك
لذلك فإّف عملية اػبوصصة تبقى ؿبفوفة  ،ها مشاكل معقدة ومًتاكمةدخار واالستثمار، وكلّ اال

حتميتها، فبّا يقتضي تنظيم ضبالت إعالمية لتهيئة اؼبواطن الستقباؿ كل من رغم على الباؼبخاطر 
 2.حلة من مراحل اػبوصصة يف إطارىا الصحيحمر 

عن طريق  ،ولعّل أىم وسيلة لتحقيق الوعي اعبماىَتي بسياسة اػبوصصة اعبهد اإلعالمي 
اللقاءات الفكرية اليت تتم مع قادة الرأي من أصحاب اػبربة والعلم، ويتطلب ذلك قدرا من الذكاء 

للمناقشة، كما يبكن الًتويج للخوصصة عن  واػبربة يف اختيار التوقيت واؼبوضوعات اليت ستطرح
حبضور  ،طريق عقد اؼبؤسبرات والندوات العلمية يف اعبامعات واؼبعاىد والنقابات اؼبهنية ومراكز البحوث

وسائل اإلعالـ لنقل اؼبناقشات اليت ذبري يف مثل ىذه الندوات، إضافة إىل نشر ىذه اؼبقاالت 
 3.طابع اعبماىَتي والواسعة االنتشاروالتحليالت يف الصحف واجملالت ذات ال

 

 الفرع الثاني
 الشروط المتعلقة بتنفيذ الخوصصة

، وشروط فر شروط سابقة على تنفيذ اػبوصصةيتطلب تطبيق برنامج اػبوصصة يف أي بلد توا 
مصاحبة لعمليات اػبوصصة، حيث ال يبكن تبٍت منهج اػبوصصة دوف توافر ىذه الشروط، وتتعلق 

                                                 
حبث مقدـ للمؤسبر العاؼبي الثالث لالقتصاد اإلسالمي اؼبنعقد بكلية الشريعة ، )ذبارب عاؼبية(، ترويج قضايا اػبصخصػةد/ كبمده عبد اغبميد ثابت،  1
 . 06ىجري، ص 1425ؿبـر ، مكة اؼبكرمة –جامعة أـ القرى  –
 .17 فحة نفسها،صال، ونفسد/ اؼبرجع  2
 .198 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3
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وتعديل القوانُت اؼبطبقة قصد مسايرة األوضاع بة للتنفيذ بإصدار تشريعات مناسبة الشروط اؼبصاح
اؼبستجدة، كما يتطلب تطبيق برنامج اػبوصصة اإلعالف عن اؼبؤسسات اليت ستتم خوصصتها، 
وذلك بوضع معايَت موضوعية وجدوؿ زمٍت ػبوصصتها، إضافة إىل ضرورة التقييم الصحيح 

واختيار األسلوب األمثل للخوصصة وفقا العتبارات  راد خوصصتهاللمؤسسات االقتصادية اؼب
 وضع خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية للدولة وتبعا للظروؼ االقتصادية لكل مؤسسة، كما يتعُّت 

 ؼبواجهة اؼبشكالت اؼبتوقع نشوءىا عن اػبوصصة مع إنشاء صندوؽ خاص لعوائد عملية اػبوصصة. 

 .ىذه الشروط على حدوعليو سنتطرؽ لكل شرط من ى

 

البدء يف تنفيذ عملية  يقتضي  أوال: إصدار التشريعات المناسبة لتنفيذ عملية الخوصصة:
اػبوصصة إصدار شبكة من القوانُت اليت تعمل على تشجيع االستثمار وربرير التجارة واألسواؽ 

عمومية مامل تدّعم بإطار تعلقة خبوصصة اؼبؤسسات الوتنشيط اؼبنافسة، إذ ال يكفي إصدار القوانُت اؼب
قانوين شامل، مع مراجعة شاملة وتطوير جوىري للتشريعات القائمة، ومن التشريعات الواجب 

فهي التشريعات التجارية إصدارىا قانوف اػبوصصة، أّما الواجب إخضاعها للمراجعة والتطوير 
 ،ة وضماناهتا وبقوانُت االستثماروتلك اؼبتعلقة حبقوؽ اؼبلكي ،والضريبية واعبمركية واؼبالية والعمالية

واليت من شأهنا إهباد مناخ استثماري لتشجيع اؼبستثمرين على إقامة اؼبؤسسات اػباصة وشراء 
 1اؼبؤسسات اؼبطروحة للبيع يف إطار عملية اػبوصصة.

تعديل ىذه بودبا أّف اػبوصصة تتأثر دبجموعة من التشريعات القائمة، فإّف على الدولة القياـ  
فحص التشريعات دبا يتفق مع متطلبات ىذه العملية، على أف تكوف اػبطوة األوىل يف ىذه العملية 

مدى توافر البيئة القانونية اؼبالئمة لعملية اػبوصصة ومعاعبة التقييدات الدستورية والقانونية، وفيما 
مؤسسة عمومية أف تراعي بعض  يتعلق بالقيود الدستورية فإنّو هبب على الدولة عندما تريد خوصصة

 حلالقيود اليت تفرضها الدساتَت، خاصة اؼبتعلقة منها بأمن الدولة والقطاعات االسًتاتيجية واؼبصا
  2العمومية واالجتماعية والتعليمية.

                                                 
 .200 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1

 Nicolas THIRION, « Privatisations d’entreprises publiques, économie de marché et transformation انظر يف ذلك: 2

des systèmes juridiques étatiques : un processus inéluctable ? », Pyramides,№ 2 | 2000,P 85-110. 
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وعلى الدولة أف تتخذ من اإلجراءات ما يكفل عدـ سيطرة األجانب على اؼبصاحل اغبيوية  
هم اليت هبوز ؽبم سبلكها يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة، ويبقى للدولة اغبق بوضع حد أقصى لنسب األس

وىي أسهم نوعية تعطي للدولة حق اؽبيمنة وحق اإلدارة  ،1يف الرقابة عن طريق نظاـ األسهم الذىبية
تعلق األمر  ما إذا نفادىاوقدرة تصويتية فبيزة سبّكنها من االعًتاض على بعض القرارات ومنع 

  2ية العليا.باؼبصلحة الوطن

وترتبط اػبوصصة عادة دبصَت العماؿ، لذلك تكوف التشريعات العمالية األجدر باؼبراجعة  
حىت ال يتضرر  العّماؿ من التسروبات اعبماعية اليت ستتبع عملية اػبوصصة إذا مل تنص  ،والتطوير

شروط وظروؼ عمل استمرار عقود العمل، وحىت ال يتضرر العماؿ من القوانُت العمالية على قاعدة 
متدنية بغرض ربقيق أعلى مستوى للربح بأقل تكلفة إذا مل تنص القوانُت العمالية على ضباية العامل 

 باعتباره الطرؼ الضعيف يف العالقة.

إلغاء القانوف و  22-95واستعدادا لعملية اػبوصصة اليت انطلقت يف اعبزائر بعد صدور األمر  
-90طابع التعاقدي على عالقات العمل، وذلك بعد صدور القانوف األساسي العاـ للعامل وإضفاء ال

 3.وإضفاء الطابع التفاوضي على منازعات العمل وتنظيم حق اإلضراب 11
 

يتطلب قباح عملية اػبوصصة قياـ الدولة  ستتم خوصصتها:ثانيا: اإلعالن عن المؤسسات التي 
القابلة للخوصصة، وذلك بوضع معايَت بإجراء مسح شامل للقطاع العاـ من أجل ربديد اؼبؤسسات 

ؿبددة الختيار اؼبؤسسة اؼبعنية بالعملية، وربديد األنشطة اليت ستتم خوصصتها، وقد حّدد التشريع 
األنشطة اؼبعنية باػبوصصة، وىي أنشطة تابعة  22-95من األمر  02اعبزائري دبقتضى اؼبادة 

غاؿ العمومية، الري، قطاع الفندقة والسياحة، للقطاعات التنافسية، وتشمل عادة قطاع البناء واألش
قطاع التجارة والتوزيع، الصناعات النسيجية، الصناعات التحويلية، قطاع النقل الربي، خدمات 

 .4اؼبوانئ واؼبطارات، التأمينات والصناعات الصغَتة واؼبتوسطة

                                                 
اؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية واالقتصادية  15-12من األمر  3/:2اؼبلغى واؼبشار إليو سابقا، واؼبادة  33-6:من األمر  8و 7انظر اؼبادتُت  1

 وتسيَتىا وخوصصتها اؼبشار إليو سابقا.

 .202 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص بد اهللد/ ؿبمد ع 2

 .244اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 3

 .اؼبلغى واؼبشار إليو سابقا 33-6:من األمر  13اؼبادة انظر 4
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ك وفق فلسفة وزبتلف معايَت اختيار اؼبؤسسات اؼبعنية باػبوصصة من دولة إىل أخرى وذل 
كل دولة يف التنمية وإدارة اقتصادىا، إاّل أّف ىذه اؼبعايَت هبب أف تنبع من اؼبنطلقات   واسًتاتيجية

من ضرورة تنشيط وتوسيع دور القطاع اػباص يف ربمل  ،اؼببدئية اليت يبدأ منها برنامج اػبوصصة
نّو يبكن االسًتشاد بعدة معايَت يف مسؤولية التنمية مع ضباية اؼبنافسة وتشجيعها، وربرير السوؽ غَت أ

 ايَت:عأو عدـ خوصصتها، ومن بُت ىذه اؼبازباذ القرار خبوصصة اؼبؤسسة 
 ،* معيار الرحبية، حيث يفضل التخلص من اؼبؤسسات والوحدات اػباسرة

 * معيار اغبجم، حيث يفضل خوصصة اؼبؤسسات الصغَتة،
تتوافق بطبيعتها مع أساليب القطاع  * معيار النشاط، حيث يستحسن خوصصة األنشطة اليت

 اػباص،
اليت يشًتؾ فيها القطاع العاـ مع القطاع اػباص * معيار اؼبلكية، أي البدء يف خوصصة اؼبؤسسات 

 حىت يتيسر بيع حصة القطاع العاـ،
إىل تصحيح الوضع  * معيار ىياكل السوؽ، حيث يتم التنازؿ عن اؼبؤسسات اليت تؤدي خوصصتها

 1 السوؽ هبدؼ تنشيط اؼبنافسة.االحتكاري يف
إضافة إىل ىذه اؼبعايَت ىناؾ معايَت أخرى تتعلق باألنبية االسًتاتيجية للمؤسسات العامة  

 مؤسبر األمم اؼبتحدة  للتجارة والتنمية  دوالوضع التنافسي ؽبا ونطاقها اعبغرايف، ويف ىذا اإلطار ّحد
UNACTAD2  ىي:اؼبؤسسات اليت يبكن خوصصتها و معايَت 

 أف تكوف مؤسسة القطاع العاـ اؼبعنية باػبوصصة ذات جدوى اقتصادية، -
 ،يتعلق بالشركات التجارية والصناعية أف زبضع ىذه اؼبؤسسات للمنافسة وخاصة ما -
 أف يكوف ؽبا دور اقتصادي رئيسي دوف أف يكوف ىذا الدور يف ؾباؿ اػبدمات العامة، -
 ما يتعلق بالعمالة الزائدة عن اغباجة،أالّ تكوف ؽبا مشاكل كبَتة خاصة  -
 أف تكوف أسهمها اؼبملوكة من طرؼ الدولة قابلة للتسويق ضمن سوؽ األوراؽ اؼبالية، -
أف تتسم أنشطتها وأعماؽبا بقابلية ربقيق األرباح يف اؼبستقبل حىت وإف كانت تواجو مشاكل  -

 1.وصعوبات حاليا

                                                 
 .308 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل1

  United nations  conférence on trade and developmentىي اختصار لعبارة: 2
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بعد اإلعالف عن اؼبؤسسات اليت سيتم   خوصصتها: التقييم الصحيح للمؤسسات المراد: لثاثا

من  ،وتوفَت اؼبتطلبات األساسية إلقباح عملية اػبوصصة وهتيئة البيئة االقتصادية اؼبالئمةخوصصتها 
يتحوؿ برنامج  ،ربرير لألسعار ودعم للمنافسة وإزالة االحتكار وربرير النظاـ النقدي الضرييب واؼبايل

 2.ي إىل ؾبالو التطبيقياػبوصصة من إطاره التحضَت 
ثرىا وتعترب عملية تقييم اؼبؤسسات والوحدات اؼبرشحة للخوصصة من أعقد اؼبسائل وأك 

حساسية على اإلطالؽ، إذ يتطلب ربليال دقيقا وتفصيليا للموجودات وغبقوؽ اؼبؤسسة العامة 
ع اػباص، وفبّا يزيد من بقصد التوصل إىل السعر العادؿ واؼبعقوؿ بغرض بيعها إىل القطا  ،والتزاماهتا

زمة اليت تتماشى مع صعوبة تقييم اؼبؤسسات العامة كوف أغلبيتها تفتقر إىل السجالت احملاسبية الالّ 
ل بالضرورة قيمتها القواعد احملاسبية يف القطاع اػباص، وأّف القيم الدفًتية ألصوؿ ىذه اؼبؤسسة ال سبثّ 

سسات تقييما شامال سبهيدا لتحديد األسعار اليت ستتخذ اغبقيقية، فبّا يستدعي إعادة تقييم ىذه اؼبؤ 
  3.أساسا يف عملية التحويل

ألغراض ذبارية، وإمّبا أنشئت لتحقيق اؼبنفعة العامة،  ئكما أّف أغلبية ىذه اؼبؤسسات مل تنش 
باذباه ومن مث تكوف تكلفة إنشائها غَت متناسبة مع األرباح اليت يبكن ربقيقها، فبّا يؤثر يف سعر البيع 

االلبفاض، ومن أجل ذبنب االنتقادات اؼبوجهة للدولة وموظفيها بتبديد اؼباؿ العاـ فيما يتعلق 
حرصت  4،بتحديد سعر البيع وخاصة البيع لشخص واحد والذي يسمى بالشريك االسًتاتيجي

اؼبغاالة  أغلبية الدوؿ على التزاـ اغبذر والتحلي بالدقة والشفافية عند إجراء عملية التقييم، ألفّ 
فتفشل اغبكومة يف انتهاج  ،والتضخيم يف أسعار اؼبؤسسات هبعل اؼبستثمرين وبجموف عن الشراء

سياسة اػبوصصة، وأّف تسعَت اؼبؤسسات بأقل من شبنها اغبقيقي قد يثَت الرأي العاـ ووبمل معو 

                                                                                                                                                         
، طرؽ التنفيذ وشروط النجاح«د/ بوطالب قويدر، ذه اؼبعايَت خاصة دبؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية، أوردىا ى 1  ،»إشكالية اػبوصصة، اؼبفهـو

 ،3115وبر أكت 6-5-4ملتقى دويل حوؿ اقتصاديات اػبوصصة والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 
 .22ص 

 .357اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 2

 .210 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3

من أسهمها ؼبستثمر   %75، والذي أورد أّف شركة األىراـ للمشروبات اؼبصرية باعت 78مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  4
جنيها للسهم الواحد، فبّا  105من ىذه األسهم يف بورصة لندف بػ %6285للسهم الواحد، وبعد أياـ باع  اجنيه 6885ػ أمريكي من أصل مصري ب
 ، وىذا ما جعل السلطات اؼبصرية تفتح ربقيقا موّسعا يف ىذه القضية.$مليوف  20جعلو وبقق رحبا مقدرا بػ 
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ائر كبَتة نتيجة لبيع ل اػبزينة ػبساهتامات بالتالعب والفساد للقائمُت على التقييم، ويؤدي إىل ربمّ 
 .1من قيمتها اغبقيقية اؼبؤسسات العامة بأقلّ 

قييم أصوؿ وأسهم وعلى ىذا األساس أولت ـبتلف التشريعات عناية خاصة لعملية ت
الفرنسي عناية كبَتة ؽبذه  اؼبشرّعاؼبؤسسات العامة اؼبزمع خوصصتها، وربقيقا ؽبذا الغرض أوىل 

 Commission desجنة تسّمى عبنة اؼبسانبات وربويل اؼبلكية العملية، حيث أسند ىذه اؼبهمة لل
participations et des transferts  ربت  1986أوت  06، وقد أنشئت ىذه اللجنة دبوجب قانوف

 باسم:أصبحت تعرؼ  1988نوفمرب  22ويف ، Commission de privatisationاسم 
Commission d’évaluation des entreprises publiques  أصبحت  1998أفريل  27، ويف

 7 من وتتكوف ىذه اللجنة، Commission des participations et des transfertsتعرؼ باسم 
وخربهتم يف اجملاؿ سنوات، ويتم اختيارىم على أساس كفاءهتم  05أعضاء يعينوف دبرسـو ؼبدة 

التقييم من خالؿ دراسة التقارير وتزاوؿ اللجنة اختصاصها بالبت يف  2،االقتصادي، اؼبايل والقانوين
اؼبقدمة من اػبرباء ومكاتب االستشارة، ويكوف رأيها مقيدا لسلطة وزير االقتصاد فيما يتعلق بتحديد 
السعر النهائي لبيع األسهم، حيث ال يبكن للوزير أف يقّرر بيع األسهم بسعر أقل، ولكن يبكنو أف 

   3.يعًتض على السعر الذي ربدده اللجنة

ا يف اعبزائر فإّف عملية تقييم اؼبؤسسات القابلة للخوصصة تسند للوزير اؼبكلف باؼبسانبات أمّ  
الذي يكلف من يقـو بتقدير قيمة اؼبؤسسة واألصوؿ اليت يعتـز التنازؿ عليها تنفيذا لربنامج اػبوصصة 

م لتنازؿ، ويسلّ وينتهي التقييم بإعداد ؿبضر للتقييم متضمنا سعر ا 4،الذي صادؽ عليو ؾبلس الوزراء
احملضر إىل عبنة مراقبة عمليات اػبوصصة، وتقـو شركات مسانبات الدولة بإقباز مهمة التقييم، وؽبا 
أف تبادر بدعوة أي خبَت ليتدخل إّما يف تقييم اؼبؤسسة أو تقدًن استشارة أو تقدًن أية مساعدة فنية 

ؿبضر متضمن سعر التنازؿ يف حديو األدىن يف إجراء عملية التقييم، وبعد االنتهاء من التقييم وبّرر 
حضر وباؿ على السلطة اؼبكلفة باػبوصصة اؼبتمثلة يف ؾبلس واألعلى، وبعد مراجعة عبنة اؼبراقبة للم

   CPE. 5  ةمسانبات الدول

                                                 
 .212 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1

 .76اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، /أضبدد 2

 .80مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  ، وانظر كذلك:367اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 3

 اؼبتعلق باػبوصصة، واؼبشار إليو سابقا. 15-12من األمر  33انظر اؼبادة  4

 . 362اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة،5
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تتم عملية اػبوصصة بعدة أساليب، يتم اختيارىا وفقا  ة:خوصصاختيار األسلوب األمثل لل: رابعا

وتبعا لظروؼ كل مؤسسة، غَت أنّو هبب توخي اغبذر يف اختيار أداة التحوؿ اليت  لظروؼ كل دولة
ربقق التوازف بُت اؼبصلحة العليا للدولة ومصلحة اؼبستثمرين من القطاع اػباص، باعتبار أّف اختيار 
األسلوب األمثل للخوصصة أساس قباح العملية، وؽبذا يبكن للحكومة أف تطّبق صبيع أساليب 

حسب الربنامج الذي تتبعو، ويتوقف اعتماد أسلوب معُت بناء  ،أو أف زبتار بعضا منها اػبوصصة
ومدى قدرة السوؽ على استيعاب عملية البيع  ،على النشاط الذي سيطبق عليو برنامج اػبوصصة

ومدى تطور سوؽ اؼباؿ يف الدولة) البورصة(، ومدى تطور التشريعات وموافقتها لألسلوب  ،والشراء
اختيار أسلوب اػبوصصة على اعتبارات اجتماعية كقياـ الدولة باختيار األسلوب  ر، وقد يتماؼبختا

 1.الذي يؤدي إىل مشاركة العماؿ وأفراد الطبقة الوسطى يف سبلك اؼبؤسسات اؼبراد خوصصتها
 

من البديهي أف يؤدي  خامسا: وضع خطة لمواجهة المشكالت المتوقع نشوئها عن الخوصصة:
ياسة جديدة العديد من اؼبشكالت والعقبات، لذلك بات من الضروري وضع خطة تطبيق أية س

ؼبواجهة اؼبصاعب اليت يبكن أف تعًتض سبيل اػبوصصة، ولعل أىم اؼبشكالت والعقبات اليت يبكن 
أف تثار دبناسبة تطبيق سياسة اػبوصصة مشكلة تقييم اؼبؤسسات العامة، إاّل أّف ىذا النوع من 

 الكثَت من التخوفات، ويبكن عالجها بعد البدء يف تنفيذ عملية اػبوصصة، ألنو ال اؼبشكالت ال يثَت
بال عالج، إال أّف اؼبشكلة اغبقيقية ىي مشكلة يبكن تنفيذ ىذه العملية دوف ترؾ ىذه اؼبشكلة 

االحتكارات عن طريق تدخل الدولة يف مراقبة النشاط فائض العمالة وضباية اؼبستهلك ومنع 
 وتوجيهو.االقتصادي 

ئض العمالة فإنّو يًتتب على تطبيق عملية اػبوصصة زبفيض ىاـ يف عدد ففيما يتعلق دبشكلة فا* 
العاملُت الذين كانوا يعملوف يف القطاع العاـ، خاصة وأّف ىذا القطاع كاف يهدؼ إىل تشغيل القوى 

ود بطالة مقنعة األمر الذي أدى إىل وج، 2العاملة وامتصاص البطالة على حساب أداء اؼبؤسسة
وعمالة زائدة غَت مؤىلة، وباعتبار أّف الربح ىو اؽبدؼ الرئيس للمستثمر اػباص، فإّف أوؿ خطوة 

ىي التخلص من العمالة الزائدة وغَت اؼبؤىلة، وؽبذا كاف من  -د شرائو للمؤسسة العامةعب -يقـو هبا

                                                 
 .108، وانظر كذلك: حسن حجي عطية، اؼبرجع السابق، ص 216 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 1

  .307صباؿ الدين عبد الفتاح موسى، قضية اػبصخصة، اؼبرجع السابق، ص  ضبدأد/  2
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كلة وكيفية التخفيف من الواجب أف يضع القائموف على عملية اػبوصصة نصب أعينهم ىذه اؼبش
 .1حدهتا

  
بعد إسباـ عملية اػبوصصة، خاصة عندما  * أّما فيما يتعلق دبشكلة ضباية اؼبستهلك فال تظهر إالّ 

تستتبع إدارة اؼبؤسسات اؼبخوصصة باألسلوب التجاري لتحقيق أعلى حد للربح، عندىا ترتفع أسعار 
ر وتنخفض القدرة الشرائية لدى ؿبدودي الدخل السلع واػبدمات وتفقد الدولة السيطرة على األسعا

فيحيد ىدؼ اػبوصصة من توسيع قاعدة اؼبلكية وزيادة حجم مشاركة األفراد يف النشاط االقتصادي 
كاف من الضروري على الدولة أف تتدخل وتتخذ من اإلجراءات ما إىل برنامج اإلفالس الوطٍت، لذلك  

ودي الدخل، وأف تعمل على زيادة حجم االستثمارات يكفل ضباية اؼبستهلك ويرفع الغنب عن ؿبد
 2.للمؤسسات القائمة والناجحة مع رفع الدخل للفئة احملرومة

  
 الثانيالمطلب 

 أساليب تنفيذ الخوصصة
يتم تنفيذ عملية اػبوصصة بأساليب متعددة، وأّف اختيار أي من تلك األمباط واألساليب  

االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة الواحدة  يتوقف على مدى مالءمة كل أسلوب للظروؼ
 بصفة عامة وللمؤسسة االقتصادية اؼبراد خوصصتها بصفة خاصة.

وال شك أّف اختيار األسلوب اؼبالئم من شأنو أف يؤثر وغبد بعيد يف قباح الدولة يف الوصوؿ  
يب تسعى إىل ربقيق الفعالية صبيع األسال ، علما أفّ إىل األىداؼ اؼبراد ربقيقها من عملية اػبوصصة

االقتصادية، سواء تعلق األمر باألساليب الناقلة للملكية أو تلك األساليب اليت ال تتضمن نقال 
 .3للملكية

وعليو سنقّسم أساليب تنفيذ اػبوصصة إىل فرعُت، نتناوؿ يف الفرع األوؿ األساليب الناقلة 
 من نقال للملكية.للملكية، ويف الفرع الثاين األساليب اليت ال تتض

 

                                                 
 وما يليها. 254عزيزة الشريف، اؼبرجع السابق، ص  د/ 1

 .220 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص عبد اهلل د/ ؿبمد 2

 .79حجي ، اؼبرجع السابق، ص  حسن عطية 3
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 الفرع األول
 أساليب الخوصصة الناقلة للملكية

مواؿ اؼبؤسسات أنّصت معظم التشريعات على األساليب القانونية اليت تستعمل لتحويل  
العمومية إىل القطاع اػباص، ومن ىذه التشريعات التشريع اعبزائري الذي نّص على ذلك من خالؿ 

ومن أىم ىذه األساليب الطرح العاـ لألسهم داخل  04،1-01ألمر اؼبلغى، ومن بعده ا 22-95األمر 
السوؽ اؼبالية)البورصة( والتنازؿ عن أسهم وأصوؿ اؼبؤسسات العامة خارج السوؽ اؼبالية، إضافة إىل 

 التنازؿ عن طريق البيع للعاملُت. 
 وفقا ؼبا يلي: ىعليو سنتناوؿ كل أسلوب على حد

 
يعترب ىذا األسلوب من أكثر األساليب  سسة العامة داخل البورصة:أوال: الطرح العام ألسهم المؤ 

اؼبتبعة يف خوصصة رأس اؼباؿ، خاصة يف الدوؿ اؼبتقدمة اليت تتوفر على أسواؽ مالية متطورة، ويتم 
طرح أسهم اؼبؤسسة عن طريق عرضها للبيع يف سوؽ األوراؽ اؼبالية بعد ربويلها إىل شركة ذات 

  2.أسهم
االكتتاب يف  إىل تتضمن دعوة ،دبوجب إعالف نشرة موجهة للجمهورعملية وتتم ىذه ال 

إىل أسهم وربديد قيمة كل سهم واغبد أسهم الشركة العامة ؿبل البيع، بعد تقسيم رأظباؿ الشركة 
األقصى لعدد األسهم اليت يبكن للشخص الواحد أف يكتتب فيها منعا لالحتكار، وعدد األسهم 

 3.حصوؿ على العضوية يف ؾبلس اإلدارةاليت يشًتط سبلكها لل
ويف ىذا اإلطار يبكن أف تعرض اغبكومة كل أسهم اؼبؤسسة فتتحوؿ إىل مؤسسة خاصة،  

 وقد يقتصر األمر على طرح جزء من أسهمها، ويف ىذه اغبالة تتحوؿ إىل مؤسسة ـبتلطة، غَت أفّ 
جدوى يف الدوؿ اليت ال يوجد استخداـ أسلوب الطرح العاـ ألسهم اؼبؤسسة ال يبكن أف يكوف ذا 

كما ال يتناسب ىذا األسلوب مع اؼبؤسسات اليت ال تتوفر على قدر    4،فيو سوقا منظما لألوراؽ اؼبالية
                                                 

اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية، اؼبلغى واؼبشار إليو سابقا، وكذلك ما ورد يف الفصل  33-6:انظر يف ذلك ما ورد يف الباب الرابع من األمر  1
 وتسيَتىا وخوصصتها، واؼبشار إليو سابقا. ةم اؼبؤسسات العمومية االقتصادياؼبتعلق بتنظي 15-12اػبامس والسادس من األمر 

 . 468اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 2

، واليت 98اؼبتعلق بالنظاـ العاـ لبورصة القيم اؼبنقولة، ج ر، العدد  8::2-22-29اؼبؤرخ يف  14-8:من النظاـ رقم  41انظر يف ذلك اؼبادة  3
    » تقبل يف التداوؿ يف البورصة إالّ القيم اؼبنقولة الصادرة عن الشركات باألسهم طبقا لألحكاـ اؼبنصوص عليها يف القانوف التجاريال  « تنّص على:

 .94مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  4
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كبَت من السيولة، ألّف من شروط قباح ىذه العملية أف تكوف اؼبؤسسة مستقرة ومستمرة وهبا سجل 
 1.إلضافة إىل وجود سوؽ مالية متطورةأداء مايل معقوؿ وقدر معترب من السيولة النقدية، با

  2ويشًتط يف أسلوب الطرح العاـ داخل البورصة توافر ثالثة شروط إجرائية ىي: 
 تسجيل اؼبؤسسة يف البورصة ، -
 قبوؿ تداوؿ أسهم اؼبؤسسة يف البورصة، -
 توظيف األسهم يف البورصة. -

إىل أخرى، ويف ىذا اإلطار نّص  ومن بيئة اقتصاديةوزبتلف تقنيات التنازؿ من دولة ألخرى  
القانوف التونسي على أربع آليات ىي التنازؿ عن طريق العرض العمومي للبيع، التنازؿ بالًتاضي، 
التنازؿ للعارض األفضل يف السوؽ مث اؼبقارنة واالختيار بُت الطرؽ الثالثة، يف حُت نّص التشريع 

اعبزائري  اؼبشرّعية أو اعبمع بُت الطرؽ الثالثة، أّما الفرنسي على الدمج والزيادة يف رأس اؼباؿ والتصف
فقد حّدد ثالث آليات للتنازؿ عن أسهم اؼبؤسسة العامة ىي االكتتاب لزيادة رأس اؼباؿ، البيع 

  وىو ما سنتناولو بالتفصيل فيما يلي: 3،العمومي بسعر أدىن والبيع العمومي بسعر ثابت
 
اؼبتعلق باػبوصصة على آلية  22-95 من األمر 25/1اؼبادة  تنصّ  االكتتاب لزيادة رأس المال: -1

-01من األمر  13/2ت اؼبادة التنازؿ بالعرض العمومي فقط دوف طرؽ التنازؿ األخرى، يف حُت نصّ 

اؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا وخوصصتها على آلية التنازؿ والتنازؿ  04
سواء كاف اكتتاب بُت اؼبؤسسُت أو اكتتاب مفتوح للجمهور، وأىم اؼباؿ  باالكتتاب للزيادة يف رأس

مقابل إصدار األسهم اعبديدة ال يضخ يف اػبزينة العمومية وإمّبا ربتفظ بو  ما يبيز االكتتاب أفّ 
ف من الصعوبات اؼبتعلقة اؼبؤسسة لسد احتياجاهتا الداخلية، كما أّف التنازؿ عن طريق االكتتاب ىبفّ 

د مبلغ التنازؿ الذي يعترب مبلغ الزيادة يف التقييم وتكاليفها، ألّف اؼبؤسسة اؼبتنازلة ىي اليت ربدّ  بعملية
 اؿ االجتماعي للمؤسسة.اؼبرأس 

، وىي   ERIADوقد استعملت اعبزائر ىذا األسلوب للتنازؿ عن شركة الرياض سطيف  
مليوف  100اجتماعي قدره برأس ماؿ  1983ؤسسة للصناعات الغذائية واغببوب تأسست عاـ م

                                                 
 .532اؼبرجع السابق، ص  ،وآخروف بوقاعة زينب 1

 . 314لقانوين للخوصصة، اؼبرجع السابق، ص أضبد ؿبمد ؿبرز، النظاـ ا د/ 2

  .487اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 3
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إىل شركة ذات أسهم، مث أدرجت  1990مليار دينار، وربولت سنة  5إىل  1988دينار، ووصل سنة 
، وكاف ىدفها رفع رأظباؿ الشركة وسبويل مشاريعها االستثمارية، فقلمت 1998يف البورصة عاـ 

يف حُت األسهم  من ىذه %55دج ومت اكتتاب  2300بإصدار مليوف سهم اظبي، قيمة كل سهم 
   1.اؼبتبقية من طرؼ بنك الفالحة والتنمية الريفية %45مّت شراء 

من النظاـ العاـ  59: نّصت اؼبادة العرض العمومي للبيع عن طريق المزايدة بسعر أدنى -2
إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدىن ىو اإلجراء اؼبتمثل يف وضع « على أّف  03-97للبورصة 

مهور يـو اإلدخاؿ عدد معُت من السندات بسعر أدىن يقبل بو اؼبدخلوف للتنازؿ ربت تصرؼ اعب
   » عنها.

ومن خالؿ ما ورد يف ىذا النص فإّف العرض العمومي للبيع بسعر أدىن ىو أف ربّدد الدولة  
 ويتم ترتيب أوامر الشراء ترتيبا 2،للنزوؿ ربتو وىو ما يسمى بالسعر األدىن مستعدة سعرا ال تكوف

  تنازليا وتبدأ االستجابة للطلبات اؼبتضمنة عروضا أفضل إىل غاية تعادؿ العرض والطلب.
كونو ال يتطلب ربضَتات مرتبطة بالتقييم،   –ونظرا ؼبا يتمتع بو ىذا األسلوب من إهبابيات  

بريطانيا  قبد أّف  -نافسة اغبقيقية لعملية التنازؿويتم وفقا للقيمة السوقية فبّا يضفي الشفافية واؼب
وشركة  BRITOILطبقت ىذا األسلوب عندما قامت خبوصصة الكثَت من مؤسساهتا منها شركة 

BRITISHTELECOM ،3.نتائجو اؼبتواضعة عبأت إىل العرض العمومي للبيع بسعر ثابتونظرا ل 
على أّف  03-97من النظاـ العاـ للبورصة  64نّصت اؼبادة ثابت:  العرض العمومي للبيع بسعر -3
إجراء العرض العمومي بسعر ثابت ىو ذلك اإلجراء اؼبتمثل يف وضع ربت تصرؼ اعبمهور يـو  «

ودبوجب ىذا اإلجراء تقـو الدولة بإعالـ  4،»اإلدخاؿ عدد معُت من السندات بسعر قار ؿبدد سلفا
سبة ونصبهور اؼبستثمرين برغبتها يف التنازؿ عن مسانبتها يف اؼبؤسسات العامة ؿبددة شروط البيع 

األسهم اؼبراد التنازؿ عنها وسعر التنازؿ النهائي، وقد أخذت هبذا األسلوب أغلبية الدوؿ الغربية  
كفرنسا وبريطانيا بعد فشل تقنية البيع بسعر أدىن، كما أخذت بو تونس واؼبغرب، أّما اعبزائر فقد 

                                                 
  ..488اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 1

، 2010-2009ة ورقلة، العدد السابع،جامع ؾبلة الباحث، ،»اػبصخصة عن طريق أسواؽ األوراؽ اؼبالية، اؼبربرات و شروط النجاح«، ضبيدة ـبتار 2
  .298ص 

 .491اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 3

اؼبتعلق بالنظاـ العاـ لبورصة  8::2-22-29اؼبؤرخ يف  14-8:من نظاـ عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  رقم  75انظر يف ذلك اؼبادة  4
 القيم اؼبنقولة، السالف ذكره.
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ت أسهم انتهجت ىذا األسلوب عند خوصصتها مؤسسة تسيَت فندؽ األوراسي، وىي شركة ذا
مليار دينار جزائري، ولتنفيذ برنامج اػبوصصة اؼبسطر من طرؼ الدولة  2,6برأظباؿ اجتماعي قدره 

من رأظباؿ اؼبؤسسة للبيع بسعر ثابت %31طرح  :::2والرامي إىل تنشيط بورصة اعبزائر تقّرر سنة 
صناعي إلنتاج  دج للسهم الواحد، كما اتبع األسلوب ذاتو يف بيع ؾبمع صيداؿ، وىو ؾبمع 400بػ

من رأظباؿ اؼبؤسسة ليتم بيعها بأسلوب العرض العمومي %20األدوية واؼبواد اؼبشاهبة، حيث مت عرض 
 1بسعر ثابت.

 
قد تلجأ الدولة إىل خوصصة  البورصة: خارجالعامة  اتالمؤسسو أصول أسهم التنازل عن : ثانيا

الية، وتناسب ىذه اآللية الدوؿ النامية اؼبؤسسات العمومية وبيع أصوؽبا وأسهمها خارج األسواؽ اؼب
ألهنا ال سبتلك أسواقا مالية، أو سبتلكها بدرجة استيعابية ضعيفة جدا ال تتناسب مع خوصصة كل 
اؼبؤسسات القابلة لذلك، كما قد تكوف معظم اؼبؤسسات اؼبرشحة للخوصصة عاجزة ماليا أو متوقفة 

البورصة، كما أّف آلية الطرح العاـ لألسهم داخل عن الدفع، فبّا هبعلها غَت مؤىلة للدخوؿ إىل 
عدد البورصة ال يالئم اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة إصدار السهم، أو لضآلة 

  2.األسهم وعدـ اىتماـ السماسرة هبا
وتتم عملية التنازؿ عن أسهم وأصوؿ اؼبؤسسات العامة خارج البورصة بطرؽ متعددة أنبها  

سواء مت باؼبزايدة أو اؼبناقصة أو بالًتاضي، والتنازؿ عن طريق )عن طريق التعاقد دبختلف صوره البيع 
، إضافة إىل صور أخرى للتنازؿ )كالتنازؿ عن أصوؿ اؼبؤسسة العامة، التنازؿ عن طريق (البيع للعماؿ

 مقايضة الديوف و التنازؿ عن طريق اؽببة(.
 
ا يتم اللجوء إىل وسيلة البيع عن طريق التعاقد، وإذا كانت كثَتا م  البيع عن طريق التعاقد: -1 

 ل أىم ىذه الصور.اؼبناقصات واؼبزايدات والبيع بالًتاضي تشكّ  أفّ  أساليب العقد اإلداري متعددة إالّ 

                                                 
 .268ؿبمد زرقوف، اؼبرجع السابق، ص  1
 .94علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص  مهند ابراىيمد/  2
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بالرجوع إىل النصوص القانونية اؼبتعلقة بعملية اػبوصصة  :التنازؿ عن طريق اؼبناقصات واؼبزايدات -أ
يف حُت نّص األمر  1،على تقنية التنازؿ عن طريق اؼبزايدة 22-95قد نّص يف األمر  شرّعاؼبقبد أّف 

  2.الساري اؼبفعوؿ على إمكانية تنفيذ عملية اػبوصصة عن طريق اؼبناقصة 01-04
بيع صبيع  أوكات اؼبؤسسة العامة تلىذا األسلوب عن طريق بيع فب قالبيع بالًتاضي: يتحق -ب
ختيار أفضل اؼبتقدمُت امن  وبذلك تتمكن الدولة مستثمرين،  عدة واحد أور مها إىل مستثمهأس

سواء من حيث الكفاءة أو العائد اؼبايل أو القدرة على التشغيل، وأىم  ،لشراء اؼبؤسسة أو أصوؽبا
ز ىذا النوع من التنازؿ أّف ؾبرد تقدًن اؼبتنافس لعرضو يعد دبثابة إهباب منو لكافة العناصر خاصية سبيّ 

ألساسية لعقد البيع والثمن وسائر الشروط األخرى، إذ يبّكن ىذا األسلوب الدولة من فرض بعض ا
تو كليا أو ، مثل اشًتاطها على اؼبالك اعبديد عدـ التصرؼ يف ملكيالشروط اليت تراىا من النظاـ العاـ

ة ؼبدة معينة، وما أو عدـ تغيَت النشاط أو اغبفاظ على عالقات العمل القائمجزئيا خالؿ مدة معينة، 
 3.يتضمنو ذلك من احملافظة على حقوؽ العماؿ واغبفاظ على مكتسباهتم

يف  اعبزائري قد اعترب البيع بالًتاضي إجراء استثنائيا ال يتم اللجوء إليو إاّل  اؼبشرّعويالحظ أّف 
تل وضعية وب، أو عندما ال يبكن تنفيذ اػبدمات إاّل على يد متعامل وحيد حالة االستعجاؿ اؼبلحّ 

يف حالة سبوين مستعجل ـبصص احتكارية، وينفرد بامتالؾ تكنولوجيا تتطلبها اؼبصلحة اؼبتعاقدة، أو 
 22-95من األمر  31كما أّف اؼبادة ،  لضماف سَت االقتصاد وتوفَت حاجات السكاف األساسية

لتنازؿ بالًتاضي يف األمر مّت تعليق عملية ايف حُت  4،اعتربت اللجوء إىل صيغة الًتاضي إجراء استثنائيا
 5.على ترخيص ؾبلس مسانبات الدولة بذلك بناء على تقرير للوزير اؼبكلف باؼبسانبات 01-04
وسائل لعماؽبا من أىم الالتنازؿ عن طريق البيع للعاملُت: يعترب بيع اؼبؤسسة أو جزء من أسهمها  -ج

حيث يتم  س اؼباؿ مع عنصر العمل،إعادة تنظيم رأ الفنية للخوصصة، حيث هتدؼ ىذه الطريقة إىل

                                                 
يتم التنازؿ عن األسهم والقيم اؼبنقولة األخرى وكذلك التنازؿ الكلي أو اعبزئي ألصوؿ  «اؼبشار إليو سابقا على 33-6:من األمر  38تنص اؼبادة  1

   »يةاؼبؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايدة ؿبدودة أو مفتوحة وطنية و/ أو دول

إّما باللجوء إىل آليات السوؽ اؼبالية  -يبكن تنفيذ عمليات اػبوصصة كما يأيت:  «اؼبشار إليو سابقا على 15-12من األمر  37تنص اؼبادة  2
 » وإّما باؼبناقصات.-بالعرض يف البورصة أو عرض علٍت بسعر ؿبدد 

 .220 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3

حالة ضرورة اكتساب تسيَت  -حالة التحويل التكنولوجي النوعي،  -يف ثالث حاالت ىي:  33-6:وء إىل صيغة الًتاضي وفقا لألمر يتم اللج  4
 وإذا جاءت نتائج البيع باؼبزايدة سلبية مرتُت على األقل.  -متخصص،

 اؼبشار إليو سابقا. 15-12من األمر  37انظر يف ذلك اؼبادة  5
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التنازؿ عن طريق البيع للعاملُت عّدة ويتخذ  1،فيها تشجيع العّماؿ على شراء أسهم مؤسساهتم
 أساليب منها:

، وقد ىو اختصار لكلمة نظاـ سبلك العاملُت لألسهم يف الشركات: (2ESOP)* أسلوب األيسوب 
كفرنسا وبريطانيا، إضافة إىل الواليات اؼبتحدة اؼبتقدمة   األوروبيةأخذت هبذا األسلوب الدوؿ 

نظرا ؼبا وبتاجو من قدرة سبويلية كبَتة لربنامج اػبوصصة، كما يناسب ىذا األسلوب  ،األمريكية
وصناديق التأمُت من شراء األسهم لفائدة العماؿ متطلبات الدوؿ النامية، حيث تستطيع النقابات 

قامت صوؿ على ائتماف من البنوؾ ومن اؼبستثمرين، وىذا ما بالتقسيط، مع اإلعفاء من الفوائد واغب
 أسهمها من %50، حيث مّلكت العاملُت يف ىذه الشركة 1987بو شركة فرنسية عاـ 

 3.اؼبتبقية %50والذين سبلكوا نسبة  بواسطة قرض مضموف من ستة مستثمرين
ية وفرنسا ؼبا لو من مزايا، يف الواليات اؼبتحدة األمريك قباحا كبَتا ىذا األسلوب  قد القىو  

من الفائدة عن القروض اؼبمنوحة  % 50حيث يستفيد ىذا النظاـ من إعفاء ضرييب بنسبة 
الناذبة عن بيع لأليسوب، مع إعفاء ضرييب ألرباح األسهم اؼبوزعة وتأجيل الضريبة على األرباح 

 4.األسهم لأليسوب
ة جهة يف يّ أاؿ بشراء األسهم دوف تدخل من حيث يقـو العمّ  * أسلوب البيع اؼبباشر للعاملُت:

الفرنسي عناية خاصة ؽبذا األسلوب  اؼبشرّععملية الشراء وبشروط تفضيلية، ويف ىذا اإلطار أوىل 
على ضرورة عرض األسهم منو  11، حيث أوجبت اؼبادة 1986دبقتضى قانوف اػبوصصة لسنة 

ُت يف الشركات التابعة للشركة العامة اؼبراد على العاملُت يف الشركة، على العاملاؼبملوكة للدولة 
خوصصتها، وعلى العاملُت السابقُت الذين أمضوا يف الشركة أو أحد فروعها طبس سنوات على 

 % 10 األقل، وعلى ىذا األساس هبب تلبية صبيع أوامر الشراء الصادرة من العماؿ على أاّل تتجاوز

                                                 
 .233الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد عبد اهلل 1

 (Employee stock ownership plan) ىو اختصار لكلمة نظاـ سبلك العاملُت لألسهم يف الشركات: (ESOP) األيسوب 2

حسن عطية حجي ، ، وانظر كذلك:  La tribune, information sur société sur le site http//bourse.latribune.frانظر يف ذلك: 3
 .79السابق، ص  اؼبرجع

القاىرة،  والتشريع واإلحصاء، اعبمعية اؼبصرية لالقتصاد السياسي »نظاـ سبلك العاملُت لألسهم، األيسوب، ؾبلة مصر اؼبعاصرة«ؿبمود ؿبمد فهمي،  4
 .1989، جواف وأكتوبر418-417العدداف
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منهم اغبق يف اغبصوؿ على عدد من األسهم ال  من األسهم اؼبعروضة للبيع، على أف يكوف لكل
 1.تتجاوز قيمتها طبسة أمثاؿ اغبد األعلى من األجر السنوي اؼبقرر ؽبؤالء العماؿ

 األسهم للعماؿ بطريقة غَت مباشرة، يبكن سبليك * أسلوب سبليك األسهم للعماؿ بشكل غَت مباشر:
، وتقـو بعد ذلك ببيعها ؽبم، فقد حيث تتوىل جهة أخرى شراء األسهم غبساب عّماؿ اؼبؤسسة

تكوف اعبهة اليت قامت بشراء األسهم ىي الشركة ذاهتا اؼبصدرة ؽبذه األسهم، حيث تتوىل شراء 
اؽبا وبالشروط التفضيلية نفسها اؼبطبقة على بيع األسهم للعاملُت أسهم الشركة قصد إعادة بيعها لعمّ 

 2.ح للوفاء بقيمتهامباشرة، من حيث مقدار التخفيض أو األجل اؼبمنو 
 ؿ الشركة لغرض شراء االذي يؤسسو عمّ  ُت اؼبسانبُتملاوقد تكوف ىذه اعبهة ىي ارباد الع

ؿ وفقا لعدة معايَت منها سنوات العمل واألجر...، وبذلك مّث يقـو بتوزيعها على العماّ  ،أسهمها
    3.تتسع قاعدة اؼبلكية الفردية مع مرور الوقت

الطرح العاـ ألسهم اؼبؤسسة العامة سبّثل األساليب السابق ذكرىا وىي  :ازلالصور األخرى للتن -2
أىم صور التنازؿ إالّ  و التنازؿ عن أسهم و أصوؿ اؼبؤسسات العامة خارج البورصة داخل البورصة

مفتوحا ألي مبط آخر للخوصصة يهدؼ إىل  البابترؾ  اعبزائري اؼبشرّع بدليل أفّ  ،أهنا ليست كلها
الصور اؼبنتهجة ، ومن بُت 04-01من األمر  26نبات اعبمهور، وىذا ما عرّبت عليو اؼبادة ترقية مسا

 ، التنازؿ عن طريق مقايضة الديوف والتنازؿ عن طريق اؽببة.يف عملية اػبوصصة
تورطت اؼبؤسسات العامة االقتصادية مثلها مثل الدوؿ النامية  * التنازؿ عن طريق مقايضة الديوف:

من مصادر سبويلها، وقد بلغت األزمة  30تدانة من البنوؾ العاؼبية اليت مشلت نسبة عن طريق االس
بعد التعثر الشديد يف تطبيق برامج التكيف اليت يدعمها صندوؽ النقد الدويل، وبعد أف ترسخ  ذروهتا

ا على يف ذىن الدائنُت عدـ قدرة ىذه البلداف على الوفاء خبدمة ديوهنا نتيجة ذباوز التزامها قدرهت
اذباه بُت صفوؼ الدائنُت يدعو إىل مبادلة الدين اػبارجي ببعض األصوؿ  1982د، فظهر منذ يسدتال

اإلنتاجية يف البلداف اؼبدينة، أي مقايضة الديوف حبقوؽ ملكية يف اؼبؤسسات اليت سبلكها الدولة 

                                                 
 .135مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  1

 .367، ص 3111شف، اػبصخصة مفهـو جديد لفكرة الدولة، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت، أنطواف النا 2

 . 87حسن عطية حجي ، اؼبرجع السابق، ص  3
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، 1وليس نقص السيولة وىو اذباه يؤسس نظرتو يف مشكلة اؼبديونية على أهنا مشكلة إفالس  ،اؼبدينة
  2.ودبعٌت آخر أف يصبح صاحب الدين )الدائن( شريكا يف اؼبؤسسة بقيمة دينو

ويناسب ىذا األسلوب الدوؿ اؼبثقلة بالديوف، إذ يقـو على فكرة استبداؿ الدائنُت لديوهنم 
يضة حبصص يف اؼبؤسسات اليت ستتم خوصصتها) ربويل الديوف إىل حقوؽ ملكية(، دبعٌت أف تتم مقا

جزء من الديوف اػبارجية أو الداخلية باؼبسانبة يف امتالؾ جزء من أسهم اؼبؤسسات العامة اليت ذبري 
 .3خوصصتها

رغم ما وبققو ىذا األسلوب من زبفيف للمديونية واالحتفاظ دبناصب العمل، إاّل أنّو على الو 
بب تدفق األرباح إىل اػبارج، ال ىبدـ اؼبؤسسة على اؼبستوى البعيد وال يؤدي إىل تنمية اجملتمع بس

خاصة إذا كانت اؼبؤسسة اليت سبت مقايضتها ؾبرد فرع تابع لشركة عاؼبية، وىو أمر ال يقل سلبية عن 
  .4تدفق األمواؿ اؼبخصصة ػبدمة الديوف

ينة عحرصت العديد من التشريعات على سبليك العّماؿ يف الشركة بنسبة م* التنازؿ عن طريق اؽببة: 
 5ؾبانا. من أسهمها

وقد يصل األمر إىل تقدًن اؼبؤسسة كلها كهدية لعّماؿ اؼبؤسسة من أجل ربسُت اعبودة ورفع  
الفعالية االقتصادية بع ثبوت فشل اغبكومة يف زبفيض اػبسارة اؼبستمرّة للمؤسسة، وسبنح اؼبؤسسة  

وف ذو إمكانيات غَت أنّو يشًتط فيمن توىب لو أف يككهبة إذا كانت خاسرة وال ذبد من يشًتيها، 
 6يوهنا وخسائرىا ومشاكلها وخاصة ما تعّلق دبشكلة العمالة.مادية وفنية ذبعلو يتحّمل د

مقابل  ػبمسة مديرين HOVER CRAVETوقد قامت اغبكومة الربيطانية بتمليك مؤسسة 
 3وؽ جنيو اسًتليٍت واحد ) مبلغ رمزي(، وقد سبّكن اؼبالؾ اعبدد من ربويل خسارة اؼبؤسسة اليت تف

7ماليُت جنيو اسًتليٍت قبل خوصصتها إىل أكثر من نصف مليوف جنيو من األرباح.
  

                                                 
 .534اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 1

 .::4جع السابق ص ر ضبالوي ربيعة، اؼب 2

ملتقى دويل حوؿ  مداخلة مقدمة يفضوابط مع إشارة إىل التشريع اعبزائري، د/ رحيم حسُت، أساليب وآليات بيع القطاع العاـ، الشروط وال 3
 .682 ص ،3115أكتوبر  6-5-4اقتصاديات اػبوصصة والدور اعبديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ 

 .244 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 4

 .145علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص مهند ابراىيم د/  5

 .539اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي ربيعة، 6

 اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها. 7
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 22-95سواء يف األمر  10أّما اؼبشرّع اعبزائري فقد أقّر دببدأ التنازؿ للعماؿ ولكن يف حدود  

 1الساري اؼبفعوؿ. 04-01اؼبلغى أو يف األمر 
 

 الفرع الثاني
 ال للملكيةأساليب الخوصصة التي ال تتضمن نق

اعبزائري قد تناوؿ خوصصة التسيَت  اؼبشرّعبالرجوع إىل القوانُت اؼبنظمة لعملية اػبوصصة قبد  
إاّل أنّو تراجع عن ىذا  2،باعتبارىا من األساليب اليت ال تتضمن نقال للملكية 22-95يف األمر 

الدولة لملكية، إاّل أّف واكتفى بالعمل باألساليب اليت تتضمن نقال ل 04-01األسلوب بصدور األمر 
يف حاجة إىل أسلوب ينهي ملكيتها عن طريق اػبوصصة الناقلة للملكية بل تكوف حباجة قد ال تكوف 

وتتمثل ىذه  ،إىل أساليب ربقق أىداؼ اػبوصصة دوف أف تتنازؿ عن ملكيتها ؼبؤسساهتا العامة
وأسلوب اإلحالؿ  واالمتياز  ويشمل عقود اإلدارة والتأجَت ،األساليب أساسا يف أسلوب التفويض

  ربويل اؼبؤسسات العمومية إىل شركات مسانبة.أسلوب و 
 وعليو سنتناوؿ كل أسلوب على حدى.

   
ذ اػبوصصة، حيث تقـو يعترب التفويض إحدى وسائل تنفي التفويض كأسلوب للخوصصة: أوال:

تقـو هبا اؼبؤسسات الدولة دبقتضى ىذا األسلوب بتفويض القطاع اػباص للقياـ بأعماؿ كانت 
 اؼبملوكة للدولة، ومن أىم طرؽ التفويض عقود اإلدارة، التأجَت واالمتياز.

 
يعّرؼ عقد اإلدارة بأنّو اتفاؽ تتعاقد من خاللو مؤسسة  الخوصصة عن طريق عقود اإلدارة: -0

الشركة  عمومية مع شركة خاصة إلدارة ىذه اؼبؤسسة، ويف ىذه اغبالة تتحّوؿ فقط حقوؽ التشغيل إىل
اػباصة يف حُت تبقى اؼبلكية للدولة، وتتحّصل الشركة اػباصة على رسـو مقابل خدماهتا، وتبقى 

  3.وسائر النفقات اإلدارية األخرى واؼبخاطر التجارية الدولة مسؤولة عن نفقات التشغيل واالستثمار

                                                 
 اؼبشار إليهما سابقا. 15-12من األمر  39واؼبادة  33-6:من األمر  47انظر يف ذلك اؼبادة  1

 اؼبشار إليو سابقا. 33-6:من األمر  44و 41انظر اؼبادة  2

 .109، ص 1998ؾبلة حبوث اقتصادية عربية، القاىرة، العدد الثالث عشر،  دىاؿ وحسن اغباج، حوؿ طرؽ اػبصخصة، رياض 3
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كية، وىي وأىم ما يبّيز ىذا النوع من اػبوصصة أهّنا خوصصة إدارة وليست خوصصة مل 
خطوة سبهيدية تسبق عملية خوصصة اؼبلكية، وتستخدـ ىذه الطريقة يف حاالت تريد فيها الدولة 
تنشيط شركات خاسرة وذلك بانتهاج طرؽ إدارة القطاع اػباص من أجل رفع قيمة ىذه اؼبؤسسات 

  1.وأسعارىا حُت عرضها للبيع
ففي لبناف مثال طبقت عقود وقد استخدمت ىذه الطريقة يف عدة دوؿ وأثبتت قباحها،  

اإلدارة يف ثالث مؤسسات ىي صبع النفايات، إدارة ؿبرؽ النفايات و مصنع معاعبة النفايات، كما 
استعملت ىذه الطريقة يف قطاع الكهرباء يف غينيا بيساو، عندما طلبت الدولة مساعدة تقنية من 

، 2:97رنسية إلدارة ىذا القطاع عاـ فرنسا لتطوير ىذا القطاع، مّث تعاقدت مع ىيئة الكهرباء الف
  2.أداء التشغيل والكفاءة اؼباليةوكانت النتيجة زيادة الطاقة الكهربائية وربسُت يف 

 
ىو ذلك العقد الذي سبنح من خاللو الدولة لشركة التأجَت التأجير:  الخوصصة عن طريق -3

ة متفق عليها مقابل دفع إهبار، خاصة حق استخداـ أصوؿ اؼبؤسسة العامة واالحتفاظ باألرباح لفًت 
ودبقتضى ىذا العقد يبنح اؼبتعاقد معو سلطة التحكم التاـ يف نشاط اؼبؤسسة خالؿ مدة التعاقد، 
حبيث يتحّمل اؼبخاطر التجارية واؼبالية الناصبة عن إدارة اؼبؤسسة، ويلتـز بتقدًن عائد سنوي مضموف 

مارات الثابتة وخدمة الديوف، وعادة ما تكوف فًتة االستث عن ، يف حُت تبقى الدولة مسؤولة3للدولة
نت العديد من الدوؿ اإلفريقية واآلسيوية سنوات، وبفضل ىذه الوسيلة سبكّ  21إىل  17التأجَت بُت 

من ذباوز الصعوبات اليت واجهت بعض اؼبؤسسات العامة، حيث طبقت تايالندا عقود اإلهبار يف 
قت التجربة وأصبح القطاع يدّر أرباحا كبَتة، كما طبّ  ، وقبحت2:96قطاع السكك اغبديدية عاـ 

وذلك دبوجب تعاقدىا مع شركتُت فرنسيتُت  ،ىذا األسلوب دولة كوت ديفوار يف قطاع الكهرباء
 ،شهرا من فًتة عقد اإلهبار ربّسنت إيرادات القطاع وربّسنت الصيانة 29ومستثمرين ؿبليُت، وخالؿ 

    4.ربائية وتطوير اػبدمةا أدى إىل زيادة الطاقة الكهفبّ 

 
                                                 

ملتقى دويل حوؿ اقتصاديات اػبوصصة  مداخلة مقدمة يفد/ زايري بلقاسم، ربليل متطلبات وطرؽ اػبوصصة على ضوء ذبارب الدوؿ النامية،  1
 . 387ص  ،3115أكتوبر  6-5-4ـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، أياـ والدور اعبديد للدولة، كلية العل

 .110اؼبرجع السابق، ص رياض دىاؿ وحسن اغباج،  2
 .237 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل 3

 .112اؼبرجع السابق، ص رياض دىاؿ وحسن اغباج،  4
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واص ػػػػػػػػػػػػػػػخػيتم بُت شخص معنوي عاـ وأحد ال ىو عقدعقد االمتياز:  الخوصصة عن طريق -4
 -على نفقتو وربت مسؤوليتو اؼبالية -والذي دبقتضاه يتعهد اؼبلتـز بالقياـ  ،أو اؼبؤسسات اػباصة

و مقابل اإلذف لو باستغالؿ اؼبؤسسة لفًتة بأداء خدمات عامة للجمهور طبقا للشروط اليت توضع ل
، ويتم االستغالؿ عادة يف صورة التصريح لو بتحصيل أجر أو رسم معُت من معينة من الزمن

 1.اؼبنتفعُت
عقد الغرض منو إدارة مرفق عاـ ذي  «من القانوف اؼبدين اؼبصري بأنّو 779وقد عّرفتو اؼبادة  

ة اإلدارة اؼبختصة بتنظيم ىذا اؼبرفق وبُت فرد أو شركة صفة اقتصادية، ويكوف ىذا العقد بُت جه
 »يعهد إليها باستغالؿ اؼبرفق فًتة معينة من الزمن.

ولة أو احملافظة أو اؼبدينة أو د) التعهد اإلدارة  «أّما الدكتور سليماف الطماوي فقد عّرفو أنّو  
استغاللو ؼبدة ؿبدودة، وذلك عن القرية( إىل أحد األفراد أو الشركات بإدارة مرفق عاـ اقتصادي و 

طريق عّمل و أمواؿ يقدمها اؼبلتـز وعلى مسؤوليتو يف مقابل تقاضي رسـو من اؼبنتفعُت هبذا اؼبرفق 
وقد يتضمن عقد االمتياز كل مواصفات التأجَت، باإلضافة إىل االستثمارات اليت تقع على » 2العاـ.

لعاـ عند هناية فًتة االمتياز، اليت عادة ما تكوف عاتق صاحب االمتياز وترجع األصوؿ إىل القطاع ا
سنة، وقد القت ىذه التجربة قباحا يف بعض الدوؿ كاألرجنتُت مثال حُت طبقت  41و 26بُت 

  3.أسلوب االمتياز يف ؾباؿ السكك اغبديدية
، BOOTأسلوب البناء والتملك والتشغيل ونقل اؼبلكية  ويتخذ االمتياز عدة أشكاؿ منها: 
قـو القطاع اػباص بتمويل اؼبشروع وبنائو وتشغيلو لفًتة معينة متفق عليها مث يؤوؿ اؼبشروع إىل حيث ي

 ملكية الدولة، وىناؾ أسلوب آخر يسمى أسلوب البناء والتملك والتشغيل دوف نقل اؼبلكية للدولة 

BOO4.، ويكوف االستغالؿ فيو ألجل غَت ؿبدد 

  
ترب اإلحالؿ إحدى اسًتاتيجيات تنفيذ اػبوصصة، ويتميز يع  كأسلوب للخوصصة:ثانيا: اإلحالل  

ىذا األسلوب بعدـ وضوح نية الدولة يف اللجوء إىل اػبوصصة، وعدـ إعالف عزمها بشكل واضح، 

                                                 
 .238ص  الطاىر، اؼبرجع السابق، د/ ؿبمد عبد اهلل 1

  .389، ص 1973، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، الوجيز يف القانوف اإلداري سليماف الطماوي،  /د 2
 .113اؼبرجع السابق، ص رياض دىاؿ وحسن اغباج،  3
 .239 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص د/ ؿبمد عبد اهلل وانظر كذلك، ، 311 -::2اؼبرجع السابق، ص أنطواف الناشف،  4
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اػباص تدرهبيا ؿبل وىو ما يفّسر لنا الشكل البطيئ والتدرهبي الذي تتم بو، ويتم إحالؿ القطاع 
فيها اػبدمة وأنبلت، ومن األمثلة على ذلك تدىور قطاع اليت تدىورت  مؤسسات القطاع العاـ

أدى إىل ظهور مؤسسات جديدة للنقل هتدؼ إىل استغالؿ فرصة إنباؿ الدولة النقل، األمر الذي 
 .أدائها كما ينبغي ألداء اػبدمة أو عدـ

أداء كما يبكن أف تتم علية اإلحالؿ من خالؿ التسوية الثنائية أو التعايش بُت القطاعُت يف  
خدمة معينة، ومثاؿ ذلك انتشار الكثَت من شركات األمن واغبماية اؼبملوكة للقطاع اػباص دوف أف 
تتخلى الدولة عن مهمتها يف ربقيق األمن وضباية األفراد وفبتلكاهتم، لذلك قبد أّف التسوية الثنائية ال 

  1.ـ واػباص ألداء خدمة أفضلسبّثل سوى نوعا من اػبوصصة اعبزئية اليت يتعايش فيها القطاعاف العا

 
يعترب ربويل  كأسلوب للخوصصة:  تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة ثالثا:

أوؿ خطوة كبو خوصصتها، حيث ذبري مؤسسة عمومية يبلكها القطاع العاـ إىل شركات مسانبة 
ليها وفقا ألساليب بعد ذلك عملية التحوؿ التدرهبي كبو القطاع اػباص، ليتم بعد ذلك التنازؿ ع

  2.اػبوصصة اؼبذكورة آنفا
ىذا األسلوب يف العديد من اؼبؤسسات العامة اؼبخوصصة أو اليت ذبري وقد انتهجت األردف 
بتحويل مؤسسات اقتصادية عامة إىل شركات مسانبة سبتلك اغبكومة كل خوصصتها، حيث قامت 

ولعل ، اعبوية اؼبلكية األردنية وغَتىا...أسهمها، كمؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية واػبطوط 
د هّ سبالقوانُت الصادرة يف اعبزائر يف هناية شبانينات القرف العشرين وبداية التسعينات كلها كانت 

 ػبوصصة اؼبؤسسات العامة بداية بالقانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية. 

                                                 
 .342 الطاىر، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد عبد اهلل د/ 1

 .355جع نفسو، ص ر اؼب 2
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 الفصل الثاني
 الضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق العامل

 في ظل الخوصصة 
 

اليت من شأهنا اغبفاظ  ،ية على ؾبموعة من الضمانات القانونيةعّمالنّصت أغلبية التشريعات ال
، ولعّل انتقاؿ اؼبؤسسة االقتصادية اهتم االقتصاديةخوصصة مؤسسالذين سبت  عّماؿعلى حقوؽ ال

العمومية إُف القطاع اػباص من شأنو أف يؤثر سلبا على االستقرار اؼبهٍت للعامل، فبا يستوجب إعادة 
النظر يف تشريعات العمل ومراجعتها للوقوؼ على مدى مبلءمتها وقدرهتا على توفَت الضمانات اليت  

 كاف العامل يتمتع هبا يف ظل الوظيفة العامة.
ل يف ظل التحوالت االقتصادية واإلصبلحات اؽبيكلية وحفاظا على استقرار عبلقات العم 

اعبزائري على ضمانات ذبعل التحوؿ إُف القطاع اػباص يتم بشكل سلس وبطريقة تكفل  اؼبشرّعنّص 
حقوؽ العامل وربافظ على استقراره اؼبهٍت، ولعل أىم ىذه الضمانات قاعدة استمرار عقود العمل يف 

صصة إُف صاحب عمل جديد، إضافة إُف تفعيل دور اؼبسانبة حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة اؼبخو 
 ية يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة.عّمالال

وعلى ضوء ما مت ذكره سوؼ نقسم ىذا الفصل إُف مبحثُت نتناوؿ يف اؼببحث األوؿ تفعيل  
 أّماقاعدة استمرار عقود العمل يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة اؼبخوصصة إُف صاحب عمل جديد، 

 ية يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة.عّمالاؼببحث الثاين فسنخصصو لدور اؼبسانبة ال
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 المبحث األول
 تفعيل قاعدة استمرار عقود العمل

 في حالة انتقال ملكية المؤسسة المخوصصة إلى صاحب عمل جديد 
ية على استمرار عبلقة العمل رغم انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة عّمالأكدت معظم التشريعات ال

القتصادية لصاحب عمل جديد، حيث ربطت استمرار عبلقة العمل باستمرار نشاطها االقتصادي، ا
ت صراحة على قد نصّ  -واؼبصري 2والفرنسي 1ومنها التشريع اعبزائري –وإذا كانت ىذه التشريعات 

قاعدة استمرار عقود العمل يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة إُف مالك جديد بأحد التصرفات القانونية 
، إال أّف ىناؾ خبلفا يف الفقو حوؿ -ومنها البيع كأسلوب من أساليب اػبوصصة الناقلة للملكية-

وؿ حدود تطبيق ىذه أساس تطبيق ىذه القاعدة وشروط تطبيقها، كما أّف ىناؾ خبلفا فقهيا ح
 .3القاعدة واآلثار اؼبًتتبة على ذلك

وعليو سنتناوؿ يف اؼبطلب األوؿ األساس القانوين لقاعدة استمرار عقود العمل وشروط  
اؼبطلب الثاين فسنخصصو غبدود تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل واآلثار اؼبًتتبة على  أّماتطبيقها، 

 ذلك.
 

 المطلب األول
 األساس القانوني لقاعدة استمرار عقود العمل وشروط تطبيقها

ية قد نّصت على مبدأ استمرار عبلقات العمل بُت اؼبستخدـ اعبديد عّمالإذا كانت القوانُت ال 
يف حالة حدوث تغيَت يف الوضعية القانونية للهيئة اؼبستخدمة، فإّف ىذا اؼببدأ يتضمن خروجا  عّماؿوال

                                                 
ذا حدث إ«  واليت تنص على ،17اؼبتعلق بعبلقات العمل، ج ر، عدد  1990 أفريل 21يف اؼبؤرخ  11-09من قانوف  47انظر اؼبادة  1

، ال يبكن عّماؿتغيَت يف الوضعية القانونية للهيئة اؼبستخدمة تبقى صبيع عبلقات العمل اؼبعموؿ هبا يـو التغيَت قائمة بُت اؼبستخدـ اعبديد وال
، »عليها ىذا القانوف وعن طريق اؼبفاوضات اعبماعية الشروط اليت ينصّ أف يطرأ أي تعديل يف عبلقات العمل إاّل ضمن األشكاؿ وحسب 

 من قانوف العمل اؼبصري، اليت ستذكر الحقا. 90العمل الفرنسي ، واؼبادة من قانون  L1224-1وانظر كذلك اؼبادة 
 Lorsque survient une modification dans la situation juridique »: العمل الفرنسيمن قانون  L1224-1 نص اؼبادة   انظر يف ذلك 2

de l'employeur, notamment  par  succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de 

l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur 

et le personnel de l'entreprise. » 

 
 .369، ص2006ر النهضة العربية، القاىرة، ، داعّماؿاغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ ال د/3
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انتقاؿ اؼبؤسسة إُف اػبلف اػباص  يف القانوف اؼبدين، ىذه القواعد اليت تقضي بأفّ عن القواعد العامة 
ال يرتب يف ذمة ىذا األخَت أي التزاـ بعقود العمل اليت كانت سارية وقت االنتقاؿ تطبيقا لقاعدة 

عن نسبية أثر العقد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة   من القانوف اؼبدين اعبزائري، لذلك فإننا نتساءؿ 
األساس القانوين الستمرار عقود العمل يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة، وما ىو النظاـ القانوين الذي 

وماىي شروط  يبكن االستناد إليو لتفسَت التزاـ اؼبستخدـ اعبديد بعقود عمل َف يكن طرفا يف إبرامها؟
ونية للمؤسسة؟ ذلك ما وتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل يف حالة تغَت الوضعية القان عّماؿإ

األساس القانوين الستمرار عقود  سنجيب عليو يف فرعُت مستقلُت، حيث نتناوؿ يف الفرع األوؿ
 وتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل. عّماؿشروط إ ، يف حُت نتناوؿ يف الفرع الثاينالعمل

 
 الفرع األول

 األساس القانوني الستمرار عقود العمل
إذا كاف القانوف قد حسم أمره يف وجوب استمرار عقود العمل يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة  

إُف مستخدـ جديد، إال أف األساس القانوين ؽبذه القاعدة بات ؿبل اختبلؼ فقهي، فمنهم من يرّده 
ن يرده إُف إُف فكرة االستخبلؼ القانوين، ومنهم من يرده إُف فكرة  االشًتاط ؼبصلحة الغَت، وىناؾ م

 . 1االذباه الرابع فَتده إُف فكرة اغبوالة أّمافكرة ذبديد العقد، 
 وعليو سنعرض رأي كل اذباه يف جزئية مستقلة وفقا ؼبا يلي بيانو: 

 
ى أصحاب ىذا االذباه أّف ير  أوال: قاعدة استمرار عقود العمل وفكرة االستخالف القانوني:

ىو  ونفادىاقود السارية وقت انتقاؿ اؼبلكية إليو اعبديد عن الع اؼبستخدـأساس مسؤولية 
القانوين، وقد تبٌت ىذا الرأي اذباه كاف يسود الفقو والقضاء الفرنسيُت قديبا والذي كاف  االستخبلؼ

يشًتط لبقاء عقود العمل سارية أف توجد رابطة قانونية أو اتفاقية بُت اؼبالكُت اؼبتعاقبُت للمؤسسة، 
طة بُت اػبلف وأف تتعلق ىذه الرابطة بانتقاؿ ملكية اؼبؤسسة إُف اػبلف، ويف حالة انعداـ الراب

ـ خبلفة، وبالتاِف ال تنتقل عقود العمل إُف اػبلف، إاّل أّف ىذا االذباه قد أّماوالسلف فإننا ال نكوف 
دبقتضى اغبكم الذي أصدرتو ؿبكمة النقض الفرنسية، والذي جاء فيو  1934مت العدوؿ عنو سنة 

                                                 
 . 34،ص 1997أثر تغيَت اؼبستخدـ على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، مطبوعات جامعة الكويت،  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1
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ربت إدارة  شاطها ولكنيشًتط لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل أف تستمر اؼبؤسسة يف ن« 
 .»1جديدة

ومنذ صدور ىذا اغبكم َف يعد يشًتط الستمرار عقود العمل وجود رابطة قانونية أو اتفاقية  
بُت أصحاب العمل اؼبتعاقبُت، وقد رّسخ ىذا اغبكم مبدأ اقتصاديا أصيبل ىو ارتباط العامل 

عمل مرتبطة باستمرار اؼبؤسسة وكلما ، وعليو فإّف عبلقة الاؼبستخدـباؼبؤسسة اليت يعمل هبا وليس ب
 .2اعّماؽبانتقلت اؼبؤسسة انتقل معها 

وعلى ىذا األساس أصبح من الصعب تأسيس قاعدة استمرار عقود العمل على أساس فكرة  
استمرار عقود العمل ال تستند إُف  االستخبلؼ القانوين، بل أف الفقو الفرنسي أيضا أكد بأف قاعدة

اعبديد بل ترجع إُف ارتباط العامل باؼبؤسسة واستمرار ىذه األخَتة يف مواصلة  اؼبستخدـفكرة خبلفة 
 .3نشاطها بعد االنتقاؿ

مارس  16كما أّف ؿبكمة النقض الفرنسية قد أزالت كل لبس من خبلؿ حكمها الصادر يف  
 أّف قاعدة استمرار عقود العمل تطبق رغم وجود عبلقة قانونية بُت «، والذي جاء فيو 1990

اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت على صبيع اغباالت اليت تنتقل فيها وحدة اقتصادية ؿبتفظة بذاتيتها مىت 
  .4»استمرت يف نشاطها أو استأنفت ىذا النشاط ربت إدارة جديدة

 
االذباه  ايؤسس أصحاب ىذاالشتراط لمصلحة الغير:  قاعدة استمرار عقود العمل وفكرة ثانيا:

العمل على أساس فكرة االشًتاط ؼبصلحة الغَت، ىذه الفكرة اليت عّرفها الفقو قاعدة استمرار عقود 
بأهنا عقد بُت شخصُت نبا اؼبشًتط واؼبلتـز دبقتضاه يكسب شخص ثالث يسمى اؼبستفيد أو اؼبنتفع 

 .5حقا مباشرا قبل اؼبلتـز يستطيع أف يطالبو بالوفاء بو

                                                 
 Cass.soc 27 fev,1934,p 252, cite par  - LYON-CAEN et PELISSIER , Les grands arrêts de                :انظر يف ذلك 1

droit du  travail, édition Sirey, Paris, 1978. P227.                                                                                                  
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات اؼبلتقى الوطٍت الثاين اؼبوسـو بعنواف الظروؼ ، مسعوداف إلياس، شرط وجود عبلقة قانونية بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت 2

 .145، ص 2010مارس  11و 10عة جيجل، يومي للمؤسسة وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع اعبزائري، كلية اغبقوؽ، جاماالقتصادية 
 .50على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 3

 .159اؼبرجع السابق، ص  مسعوداف إلياس، 4

، 4997، العقد واإلرادة اؼبنفردة، اعبزء األوؿ، دار اؽبدى اعبزائر، لتزاماتد/ ؿبمد صربي السعدي، شرح القانوف اؼبدين اعبزائري، النظرية العامة لبل 5
 . 457ص 
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 اؼبستخدـعاقدية َف يكن طرفا فيها، فودبوجب ىذه العبلقة يستفيد الشخص من عبلقة ت 
القدًن، على الرغم من أنو َف يكن طرفا  اؼبستخدـاعبديد يستفيد من عقد العمل اؼبرـب بُت العامل و 

ل ػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ىذا العقد، فهو يستفيد من ىذا العقد بانتقاؿ اؼبؤسسة إليو دوف حاجة إُف موافق
القدًن، وباؼبقابل يستفيد العامل من التصرؼ اؼبرـب بُت صاحيب العمل اؼبتعاقبُت) السابق  اؼبستخدـأو 

اعبديد كأثر النتقاؿ اؼبؤسسة رغم أّف العامل َف  اؼبستخدـوالبلحق(، فيستمر عقد عمل العامل مع 
قتو القدًن يف عبل اؼبستخدـاعبديد ؿبل  اؼبستخدـيكن طرفا يف التصرؼ الناقل للمؤسسة، فيحل 
 .1بالعامل، وىذا ما وبدث يف االشًتاط ؼبصلحة الغَت

إال أّف ما وبدث فعبل يف االشًتاط ؼبصلحة الغَت ىو أّف اؼبستفيد يظل أجنبيا عن العبلقة اليت  
نشأت بُت اؼبشًتط واؼبتعهد، ورغم ذلك يستمد حقو من ىذه العبلقة، وكل ما يف األمر أّف االشًتاط 

تضى اتفاؽ بُت اؼبشًتط واؼبتعهد على ترتيب حق ؼبصلحة الغَت وىو اؼبستفيد، ؼبصلحة الغَت يكوف دبق
 .2اعبديد يف حالة انتقاؿ اؼبؤسسة فيتم بقوة القانوف اؼبستخدـاستمرار عقود العمل ربت إدارة  أّما

 -يف حالة انتقاؿ اؼبؤسسة–وعلى ىذا األساس يصعب تأسيس قاعدة استمرار عقود العمل  
اط ؼبصلحة الغَت، ألّف التشابو اؼبوجود بُت النظامُت تشابو ظاىري، يف حُت أّف االشًت  على فكرة

 االختبلؼ بينهما جوىري، يكمن أساسا يف النقاط التالية:
إذا كاف االشًتاط ؼبصلحة الغَت يربّر اكتساب الغَت ) اؼبستفيد( للحق إاّل أنّو ال يربر ربميلو بااللتزاـ -

خبلفا ؼبا وبدث يف حالة انتقاؿ عقود العمل إُف صاحب عمل جديد، إذ وبل ىذا األخَت ؿبل 
    . 3التزاماتالقدًن فيما لو من حقوؽ وما عليو من  اؼبستخدـ

من االتفاؽ اؼبرـب بُت  -يف مواجهة اؼبتعهد-ؼبصلحة الغَت يستمد اؼبستفيد حقو  يف االشًتاط -
يف حالة استمرار عقود العمل فإف العامل يستمد حقو يف مواجهة رب العمل  أّمااؼبشًتط واؼبتعهد، 

 .4اعبديد من نص قانوين
استمرار عقود العمل يف حالة  أّماينشئ االشًتاط ؼبصلحة الغَت حقا جديدا ؼبصلحة اؼبستفيد،  -

 اعبديد. اؼبستخدـالقدًن كما ىي، ولكن يف ذمة  اؼبستخدـذباه  عّماؿفتبقى حقوؽ ال

                                                 
 .68، ص 4995لعربية، القاىرة، د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، مسؤولية اػبلف اػباص عن آثار عقد العمل، دار النهضة ا 1

 .51على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،د/  2

 .68اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 3

 .52على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 4
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يفًتض يف االشًتاط ؼبصلحة الغَت وجود مصلحة شخصية ولو أدبية لدى اؼبشًتط، لكن يف حالة  -
قدًن ولو َف ال اؼبستخدـانتقاؿ اؼبؤسسة إُف مالك جديد فإف عقود العمل تستمر دوف حاجة لرضا 

 . 1تكن لديو مصلحة من ىذا االنتقاؿ
وانطبلقا من االعتبارات السابق ذكرىا ال يبكننا تأسيس قاعدة استمرار عقود العمل على  

    فكرة االشًتاط ؼبصلحة الغَت.
   
يرجع بعض رجاؿ الفقو اؼبصري وبعض  تجديد االلتزام: قاعدة استمرار عقود العمل وفكرة :لثاثا

، غَت أننا ال نعتقد 2قاعدة استمرار عقود العمل إُف فكرة ذبديد االلتزاـأحكاـ القضاء الفرنسي 
بصحة ىذا القوؿ، لكوف أف التجديد ىو اتفاؽ دبوجبو يتم استبداؿ التزاـ جديد بالتزاـ قدًن مغايرا لو 

، لذلك يعترب 3انقضاء دين وعلى إنشاء دين آخر ؿبلويف عنصر من عناصره، أو ىو اتفاؽ على 
التجديد طريقا من طرؽ انقضاء االلتزاـ ومصدرا من مصادر إنشائو، فبو ينقضي االلتزاـ القدًن وينشأ 

 االلتزاـ اعبديد الذي وبل ؿبلو.
اتفق وعليو فالتجديد يقـو على اتفاؽ األطراؼ بتغيَت الدائن أو اؼبدين، أو بتغيَت الدين إذا  

الدائن واؼبدين على استبداؿ االلتزاـ األصلي بالتزاـ جديد ىبتلف عنو يف ؿبلو أو يف مصدره، وإذا  
كاف التجديد يقـو على االتفاؽ فإنو ال يبكن أف يكوف أساسا لقاعدة استمرار عقود العمل، ألّف 

تستمر بقوة القانوف  بل –يف حالة انتقاؿ اؼبؤسسة  –ىذه العقود ال ىبضع استمرارىا إُف أي اتفاؽ 
 .4وال يكوف إلرادة أطرافها دخل يف بقائها

وفضبل عن ذلك فإنّو يًتتب على التجديد انقضاء االلتزاـ القدًن ونشوء التزاـ جديد، يف  
 حُت يًتتب على تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل بقاء عقود العمل األصلية اؼبربمة بُت صاحب 

ة اؼبفعوؿ، وال نكوف بصدد انقضاء عقود قديبة ونشوء عقود جديدة كما ساري عّماؿالعمل القدًن وال
 .5ىو اغباؿ يف ذبديد االلتزاـ

                                                 
 .52على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 1

ص  72على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، فقرة  اؼبستخدـأثر تغيَت  عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، /أشار إُف ىذا الرأي د 2
  ، ورغم أنّو أسند ىذا الرأي ألحكاـ القضاء الفرنسي إال أنّو َف يشر يف مرجعو إُف ىذه األحكاـ. 52

 . 404اعة والنشر، بَتوت، د. س، ص اؼبنعم البدراوي، النظرية العامة لبللتزامات، اعبزء الثاين، دار النهضة العربية للطب د/ عبد 3

     .Cass.soc 03 mars,1971, cite par  - LYON-CAEN et PELISSIER ,op cit. P278                                 :انظر يف ذلك 4

 .53على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 5
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وحىت وإف كاف نظاـ التجديد يتشابو مع قاعدة استمرار عقود العمل من حيث حلوؿ  
يف حالة –شخص ؿبل شخص آخر يف عبلقة قانونية، إاّل أهّنما ىبتلفاف من حيث أف اغبلوؿ يكمن 

يف العبلقة التعاقدية نفسها دوف رضا أو اتفاؽ، بينما يستند  -اؿ اؼبؤسسة واستمرار عقود العملانتق
اغبلوؿ يف حالة التجديد إُف الرضا واالتفاؽ، فبّا يؤدي إُف استبعاد تأسيس قاعدة استمرار عقود 

 العمل على فكرة ذبديد االلتزاـ.
 

يرى جانب من الفقو أف استمرار عقود العمل الحوالة:  قاعدة استمرار عقود العمل وفكرة :رابعا
، وما 1743يرجع إُف حوالة دين إجبارية، وىذا يشبو ما نّص عليو القانوف اؼبدين الفرنسي يف مادتو 

 العقار، غَت على مشًت اؼبتعلقة بسرياف عقود اإلهبار 604نص عليو القانوف اؼبدين اؼبصري يف اؼبادة 
 ن أف يكوف أساسا لتربير قاعدة استمرار عقود العمل لؤلسباب اآلتية:أّف ىذا الرأي ال يبك

وبل ؿبلو يف تعترب حوالة الدين اتفاؽ بُت اؼبدين وأجنيب على أف يتحمل ىذا األخَت دين اؼبدين، و  -
فإّف استمرار عقود العمل ال يتوقف على  يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة  أّما، 1الدين جبميع مقوماتو

 .2القانوفالقدًن أو اعبديد، بل تظل العقود سارية بقوة  اؼبستخدـرضا العامل أو 
بالنسبة الستمرار عقود العمل فإهنا  أّماال تكوف حوالة الدين نافذة يف حق الدائن إاّل إذا أقّرىا،  -

 تستمر دوف موافقة أي طرؼ ودوف ازباذ أي إجراء.
دين أّف أساس قاعدة استمرار عقود العمل ىو حوالة الىذا االذباه أصحاب  اعترب وقد 

بأف ىذا الطرح منتقد إاّل أنّنا نرى ، لبلنتقادات اؼبوجهة ؽبم والسابق ذكرىااإلجبارية وذلك تفاديا 
سوى اعبانب أيضا، لكوف أّف حوالة الدين سواء كانت إجبارية أو اتفاقية فإهّنا ال ربيل إُف األجنيب 

 اؼبستخدـيف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة فإّف عقود العمل تنتقل إُف  أّما، لتزاماتالسليب أي اال
 ، أي بسلبياهتا وإهبابياهتا.التزاماتاعبديد دبا ربملو من حقوؽ و 

القوؿ بوجود تشابو بُت قاعدة استمرار عقود العمل وقاعدة سرياف عقود اإلهبار على مشًت  أّما -
ىذا التشابو ال يبكن  ، وكبن بدورنا نسلم بوجود ىذا التشابو فعبل، إاّل أفّ 3قار فهو قوؿ صحيحالع

أف يربر قاعدة استمرار عقود العمل على إساس حوالة الدين ألف استمرار عقود اإلهبار يف حالة 
                                                 

 .335اؼبنعم البدراوي، اؼبرجع السابق، ص  د/ عبد 1

 .55على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 2

 .60اؼبرجع السابق، ص  هبجت،د/ أضبد عبد التواب ؿبمد  3
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تأجر فقط، بل اؼبس التزاماتانتقاؿ ملكية العقار ال يعد حوالة دين ألف مشًت العقار ال تنتقل إليو 
 .  التزاماتتنتقل إليو عقود اإلهبار دبا ربملو من حقوؽ و 

نو يؤسس قاعدة استمرار عقود العمل على أساس فإ Jean VINCENTالفقيو الفرنسي  أّما 
 التالية: وفقا للتربيراتحوالة اغبق وحوالة الدين معا، إال أّف ىذا الرأي منتقد أيضا 

إذا أعلم هبا ىذا األخَت، وىذا  لكنها ال تنفذ إالّ  ،ال ربتاج إُف رضا اؼبدين حوالة اغبقصحيح أّف   -
اإلجراء ال يوجد يف قاعدة استمرار عقود العمل، لكوهنا تستمر بقوة القانوف، ودوف حاجة الزباذ أي 

يف إجراء من اإلجراءات اؼبطلوبة يف حوالة اغبق، ويف ىذا اإلطار قضت ؿبكمة استئناؼ القاىرة 
إذا ما انتفى انتقاؿ الشيئ بعمل إرادي انتفت بالتاِف حوالة اغبق أو «  و: بأنّ  09-04-1961

استمرار عقود العمل فيفرض  أّماحوالة اغبق أو الدين تقـو أساسا على االتفاؽ،  ، ألفّ »  الدين
 . 1قانونا على األطراؼ

 اؼبستخدـو إُف التزاماتالقدًن و  اؼبستخدـحقيقة أّف استمرار عقود العمل يتضمن حوالة حقوؽ  -
اعبديد، غَت أّف ىذه اغبوالة ال تتم بعمليتُت مزدوجتُت لكل منها أحكامها وإجراءاهتا، وإمّبا تتم 
دبقتضى عملية قانونية واحدة يف شكل صورة واحدة غبوالة اغبق والدين، تسمى حبوالة اؼبركز 

 التعاقدي.
عا كأساس لقاعدة استمرار عقود العمل، فهذا يعٍت إمكانية لو أخذنا حبوالة اغبق وحوالة الدين م -

ذبزئة العقد ؿبل اغبوالة، يف حُت أّف استمرار عقود العمل تؤدي إُف انتقاؿ الرابطة العقدية برمتها دبا 
القدًن إُف  اؼبستخدـالتعاقدي من ، حيث ينتقل اؼبركز التزاماتربملو من حقوؽ وما تفرضو من 

مركزه القانوين إُف  وبقوة القانوف القدًن اؼبستخدـ اعبديد بقوة القانوف، أي أف وبيل اؼبستخدـ
اعبديد، وىو ما يطلق عليو الفقو اغبديث حبوالة العقد، فبّا جعل جانب من الفقو يؤسس  اؼبستخدـ

 .2قاعدة استمرار عقود العمل على فكرة حوالة العقد

                                                 
 .56،57على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 1

                         Jean MOULY, Les licenciement antérieurs au transfert de l’entreprise- pour dissiper  :انظر يف ذلك 2

 quelques malentendus, Dr. SOC № 05,  mai , 2007, p 535.                                                                                               
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ـ عجز الفقو القدًن على أّما الحوالة القانونية للعقد: قاعدة استمرار عقود العمل وفكرة :خامسا
يف حالة تغَت الوضعية القانونية للمؤسسة اؼبستخدمة  استمرار عقود العملإهباد أساس قانوين لقاعدة 

 .1ذىب اذباه فقهي حديث إُف تبٍت فكرة اغبوالة القانونية للعقد كأساس الستمرار عقود العمل
ة للعقد على أهّنا حلوؿ الغَت ؿبل اؼبدين األصلي يف كل حقوقو وتعّرؼ اغبوالة القانوني 

 .2و ذباه دائنو يف عقد مازاؿ ساريا، حبيث يصبح الغَت طرفا يف العقد بعد أف كاف أجنبيا عنوالتزاماتو 
ويتضح من خبلؿ ىذا التعريف أنّو ال يقتصر أثر اغبوالة بالنسبة للغَت ) احملاؿ عليو( على  

فقط، وإمّبا يكتسب صفة اؼبتعاقد دبا تتضمنو من  لتزاماتاليت يرتبها العقد، أو تلقي االتلقي اغبقوؽ 
 ، فحوالة العقد تعٍت إذف حوالة اؼبركز التعاقدي برّمتو إهبابيا وسلبيا دبا لو وما عليو.التزاماتحقوؽ و 
قد عرفوىا منذ وقت ورغم أّف حوالة العقد َف تظهر إالّ حديثا إالّ أّف فقهاء الشريعة اإلسبلمية  

 794اعبزائري يف اؼبادة  اؼبشرّعطويل كوسيلة للشفعة يف نقلها ملكية اؼبشًتي إُف الشفيع، وأخذ هبا 
 .3من القانوف اؼبدين

اتفاقية ترجع إُف رضا ذوي الشأف كما ىو اغباؿ بالنسبة غبوالة  أّماوقد تكوف حوالة العقد  
من القانوف اؼبدين الفرنسي، أو أف تكوف قانونية، كما  1717عقد اإلهبار اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

واغبقوؽ إُف اػبلف اػباص، والنصوص عليها يف القانوف اؼبدين،  لتزاماتىو اغباؿ بالنسبة النتقاؿ اال
أو كما ىو اغباؿ بالنسبة غبوالة عقد اإلهبار من اؼبؤجر األصلي مالك العُت اؼبؤجرة إُف خلفو 

من القانوف  1743من القانوف اؼبدين اؼبصري واؼبادة  604إُف   593واد واؼبنصوص عليها يف اؼب
اؼبدين الفرنسي، إاّل أّف حوالة العقد االتفاقية تستلـز توافق إرادتُت بُت احمليل واحملاؿ عليو، يف حُت أّف 

 :4ئجاغبوالة القانونية للعقد ال تتطلب االتفاؽ، بل تتم حبكم القانوف، ويًتتب على ذلك عدة نتا
تتم اغبوالة القانونية للعقد دوف حاجة لرضا احملاؿ عليو، وغالبا ما تكوف مفروضة عليو، غَت أّف  -

 القانوف ىبّوؿ للمحاؿ عليو رخصة فسخ العقد كما ىو اغباؿ يف عقد التأمُت،
 تنفذ اغبوالة القانونية دوف حاجة ألي إجراء من جانب احمليل واحملاؿ عليو، -

                                                 
MALAURIE Philippe et AYNES Lourent,droit civil, les obligations, 4 :انظر يف ذلك 1

e 
édition, extenso                    

  éditions, Paris,2009,p 743.                                                                                                                                        

    
 .60اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 2
الشفعة رخصة ذبيز اغبلوؿ ؿبل اؼبشًتي يف بيع العقار ضمن األحواؿ    «من القانوف اؼبدين اعبزائري اليت تنّص على أفّ  407انظر يف ذلك اؼبادة  3

  » والشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبواد التالية...
 .62على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد4
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 الناشئة بعد اغبوالة بقّوة القانوف، لتزاماتيل من االتربأ ذمة احمل -
 هبب أف تكوف اغبوالة القانونية تابعة لتصرؼ قانوين أو واقعة قانونية، -
ال ترد اغبوالة القانونية على العقود ذات االعتبار الشخصي، واالعتبار الشخصي قد يكوف من  -

 أحد اؼبتعاقدين أو كبلنبا،
ونية للعقد إاّل على العقود السارية، حيث أّف احملاؿ عليو وبل ؿبل احمليل فيما لو ال ترد اغبوالة القان -

 .التزاماتمن حقوؽ وما عليو من 
مع أحكاـ قاعدة استمرار عقود  سباماومن خبلؿ ىذا العرض يتضح أّف حوالة العقد تتفق  

 العمل وفق األسانيد التالية:
* تتم اغبوالة القانونية للعقد بقوة القانوف، إذ ال تتطلب موافقة أي طرؼ من األطراؼ، وكذلك 

من قانوف   L1224-1بالنسبة لقاعدة  استمرار عقود العمل، وىذا ما نّصت عليو صراحة اؼبادة 
ر عقود ، وعليو فإّف قاعدة استمرا(1من القانوف القدًن-L122 12العمل الفرنسي اعبديد ) اؼبادة  

القدًن وال  اؼبستخدـالعمل ال تتوقف على صدور تعبَت صريح أو ضمٍت ال من العامل وال من 
   اعبديد.

الناشئة بعد إسباـ اغبوالة مثلما ىو اغباؿ يف حالة  لتزاماتمن اال عقدحوالة ال* تربأ ذمة احمليل يف 
الناشئة بعد  لتزاماتتـز إاّل باالانتقاؿ ملكية اؼبؤسسة إُف مالك جديد، حيث أّف ىذا األخَت ال يل

 .لتزاماتالقدًن بعد وفائو هبذه اال اؼبستخدـانتقاؿ اؼبؤسسة إليّو، وال هبوز لو الرجوع على 
* اغبوالة القانونية للعقد تفًتض وجود عقد ال يقـو على العقود االعتبار الشخصي، وىذا ما يتحقق 

، لكوف أّف شخصية ىذا األخَت ليست ؿبل اؼبستخدـأيضا يف حالة انتقاؿ اؼبؤسسة أو تغَت شخصية 
مثلما تستمر عقود العمل يف  اؼبستخدـاعتبار يف العقد، ولذلك يستمر العامل مرتبطا بالعقد مع ورثة 

 .2اؼبستخدـشخصية  تغَت حالة انتقاؿ اؼبؤسسة أو
لك األمر متحقق يف حالة ذ على العقود القائمة، فإفّ  * إذا كانت اغبوالة القانونية للعقد ال ترد إالّ 

وقت انتقاؿ ملكية انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة، حيث ال تستمر سوى عقود العمل اليت كانت سارية 

                                                 
 № Antoine MAZEAUD, l’affectation  des salariés pour partie à l’entité transférée, Dr. SOC            انظر يف ذلك: 1

03,  mars , 2009, p 265.   
 .64على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 2
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اعبديد بعقود العمل اؼبنتهية قبل انتقاؿ اؼبؤسسة، وال يسأؿ عنها حىت  اؼبستخدـاؼبؤسسة، وال يلتـز 
 1.القدًن اؼبستخدـولو مت إهناؤىا بطريقة تعسفية من طرؼ 

أّف أساس قاعدة استمرار عقود العمل  -دبا ال يدع ؾباال للشك-وبناء على ما سبق اتضح  
 أي حوالة بقوة القانوف. ،يكمن يف اغبوالة القانونية لتلك العقود

بأّف الفقو قد أجهد نفسو يف موضوع حسم فيو القانوف، فكاف من األحرى رد إال أنّنا نرى  
يف تغيَت  يف حالة حدوثيف استمرار عقود العمل  اؼبشرّعوإُف إرادة  ،اؼبسألة إُف حكم القانوف مباشرة

ذاتو يف ربقيق االستقرار اؼبهٍت للعامل وضبايتو  اؼبشرّعرغبة من   ،الوضعية القانونية للهيئة اؼبستخدمة
من أثار التقلبات االقتصادية واالجتماعية، خاصة بعد أف أصبحت ىذه التشريعات تنظر إُف 

وفقا ؼبا جاء يف  بصرؼ النظر عن شخص صاحبها، وىذا -اعّماؽبدبا فيها –اؼبؤسسة كوحدة واحدة 
من قانوف العمل الفرنسي اعبديد   L1224-1واؼبادة من قانوف عبلقات العمل اعبزائري  74اؼبادة 
 .من قانوف العمل اؼبصري 09واؼبادة 

 
 الفرع الثاني

 شروط تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل
ترتبط قاعدة استمرار عقود العمل ارتباطا تبلزميا مع استمرار اؼبؤسسة يف نشاطها وبقاء فرص 

عن طريق اؼبَتاث أو البيع  سواء ،حىت ولو تغَتت الوضعية القانونية للهيئة اؼبستخدمة ،العمل قائمة هبا
ال تنطبق إاّل على عقود  قاعدة استمرار عقود العمل، غَت أّف أو الدمج أو ربويل األصوؿ التجارية

مع استمرار نشاط اؼبؤسسة  لمستخدـالعمل السارية وقت حدوث التغيَت يف اؼبركز القانوين ل
 ؼبستخدمة.ا

، يتعلق أنواعإُف ثبلثة  قاعدة استمرار عقود العملوعلى ىذا األساس نقّسم شروط تطبيق 
وقت حدوث التغيَت يف اؼبركز القانوين  الشرط األوؿ بسرياف عقود العمل اؼبعنية باالستمرار

) ثانيا(،  الشرط الثاين فيتعلق حبدوث تغيَت يف الوضعية القانونية للمستخدـ أّما) أوال(، لمستخدـل
 يف حُت يتعلق الشرط الثالث باستمرار النشاط االقتصادي للمؤسسة)ثالثا(.

 
                                                 

 .65على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت، د/ عبد 1

 



66 
 

 أوال: أن تكون عقود العمل المعنية باالستمرار سارية وقت حدوث تغيير في الهيئة المستخدمة:

مرتبط بالعقود السارية اؼبفعوؿ وقت حدوث تغيَت يف  استمرار عقود العملقاعدة ؾباؿ تطبيق  إفّ  
استمرار عقود  العقود اؼبنتهية قبل حدوث التغيَت فبل تسري عليها قاعدة أّمااؽبيئة اؼبستخدمة، 

فإّف اؼبستخدـ اعبديد ال يتقيد بعقود العمل اليت أهنيت قبل ىذا التغيَت، وإمّبا يتقيد  وعليو ،1العمل
، مع اؼبستخدـ اعبديد ملزما هبا مهما كاف نوعها ومدهتا لعقود السارية وقت حدوث التغيَت، فيصبحبا

جبميع االمتيازات اؼبنصوص عليها يف عقود عملهم قبل حدوث التغيَت، من أقدمية  عّماؿاحتفاظ ال
ألّف القانوف َف يفّرؽ بُت عقود العمل ال من حيث اؼبدة وال من حيث   ،وأجر وحق يف العطلة...

، و حىت  ولو كاف العامل يف فًتة فيستوي أف يكوف العقد ؿبدد اؼبدة أو غَت ؿبدد اؼبدة النشاط،
 .3، كما يستوي أف يكوف النشاط ذباريا، صناعيا أو زراعيا2ذبربة

-استمرار عقود العمل  إُف أّف تطبيق قاعدة وقد ذىبت ؿبكمة النقض الفرنسية يف ىذا الشأف
من قانوف   L1224-1، اؼبادة )من القانوف القدًن-L122 12)  اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

على العقود احملددة اؼبدة ال يغَت من مدة العقد، حبيث يستمر عقد العمل  -العمل الفرنسي اغباِف
اعبديد الذي ال يستطيع إهناءه قبل انقضاء مدتو، وال  اؼبستخدـؿبدد اؼبدة بالوصف نفسو مع 

 .4يستطيع مد مدة العقد
استمرار عقود  قاعدة الزراعيُت قاـ دبد نطاؽ تطبيق عّماؿيف ضباية الورغبة من القضاء الفرنسي 

بعد انتهاء مدة العقد  –على اغباالت اليت ينتهي فيها عقد اإلهبار الزراعي، حبيث يلتـز اؼبؤجر  العمل
اليت أبرمها اؼبستأجر خبلؿ سرياف مدة اإلهبار،  عّماؿبأف يضم إُف خدمتو عقود ال -واستعادة أرضو

 رغم أّف التقنُت الزراعي َف يتضمن نصا« وتطبيقا لذلك قضت اعبمعية العمومية حملكمة النقض بأنو:
الزراعيُت  عّماؿبأف يأخذ على عاتقو عقود ال –يف حالة اسًتداد العُت اؼبؤجرة  –يقضي بإلزاـ اؼبؤجر 

                                                 
                                                                                                                 .Jean MOULY, op ; Cit,p535    انظر يف ذلك:1

على عقود  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، ، نقال عن.Cass.soc, 08Dec,1955,Bull,Civ, №  880, p 662 انظر يف ذلك:2
  .70العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص 

                         .Les effets de la cession de l’entreprise sur les contrats de travail, sur le site easydroit.frوانظر كذلك 

                                                                                         
 .08اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 3

على عقود العمل  اؼبستخدـأثر تغيَت  عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، د/نقال عن   .Cass.soc,  20 Janv 1962, Bull,Civ, №  02 ,انظر يف ذلك 4
 .70يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص 
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تطبق مع ذلك على ىذه  02فقرة  -L122 12 الذين كاف يستخدمهم اؼبستأجر، إاّل أّف اؼبادة 
  1»اغبالة.

كاؼبمثلُت التجاريُت   عّماؿإُف من ىم يف حكم ال استمرار عقود العمل كما امتد تطبيق قاعدة
ا تستمر إُف غاية انتهاء فًتة التدريب، وال يؤثر ىذا واؼبندوبُت، وحىت عقود التدرج أو التدريب فإهنّ 

إاّل أنّو  استمرار عقود العمل قاعدة االنتقاؿ يف طبيعة العقد، ورغم توسع القضاء الفرنسي يف تطبيق
اػباص، وىو ما يفيد عدـ تطبيق ىذه القاعدة  يشًتط دائما أف يكوف عقد العمل من عقود القانوف

ال يوجد ؼبن يربطو  «على عقود القانوف العاـ، ويف ىذا الشأف قضت ؿبكمة النقض الفرنسية بأنو
دبؤسسة عامة ذات طابع إداري عقد من عقود القانوف العاـ أف يتمسك يف مواجهة اؼبؤسسة بتطبيق 

 .2من قانوف العمل 02فقرة  -L122 12اؼبادة 
ا تنتقل إُف اؼبالك اعبديد ؽبذه عّماؽبفإّف عقود يف حالة خوصصة مؤسسة اقتصادية عمومية  أّما

اؼبؤسسة، على أساس أف اؼبؤسسات العمومية االقتصادية زبضع لقانوف العمل لكوهنا ليست ذات 
 طابع إداري.

أّف السؤاؿ الذي يطرح نفسو يف ىذا اإلطار ىل يعترب عقد العمل منتهيا دبجرد صدور قرار  إالّ 
 اؼبستخدـ األصلي بإهناء عقد العمل أـ خبلؿ مدة اإلخطار أـ بانتهائها؟

بالرجوع إُف ما استقّر عليو قضاء العمل الفرنسي قبد أّف عقد العمل يبقى قائما حىت ولو مت 
إخطار العامل بالفصل ما داـ أّف مدة اإلخطار َف تنتو بعد، ومن مث فإّف تغيَت اؼبستخدـ يف ىذه 

يف خدمة لدى اؼبستخدـ اعبديد، ويظل الفًتة ال وبوؿ دوف استفادة العامل من استمرار عقد عملو 
 أّما ،قرار الفصل قد ازبذ من طرؼ اؼبستخدـ القدًن  رغم أفّ  ،3ىذا األخَت حىت تنتهي مدة اإلخطار

قصد حرمانو من  ،إذا تبُت أف اؼبستخدـ القدًن قد تعمد فصل العامل قبل أف يصبح التغيَت فعليا
لعامل أف يطالب قاعدة استمرار عقد العمل مع اؼبستخدـ اعبديد، ففي ىذه اغبالة ال يبكن ل

عن الفصل  باستمرار سرياف عقد عملو، وما عليو إال أف يعود على اؼبستخدـ القدًن بالتعويض

                                                 
العمل أثر تغيَت اؼبستخدـ على عقود  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،نقال عن  .Cass.soc,  21 Janv 1964, Bull,Civ, №  02 ,:انظر يف ذلك 1

                                                                                                                       .71يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص 
على عقود  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت،د/ عبد نقال عن   .Cass.soc,04Juill, 1990, Bull,Civ, №  343-345 ,,:انظر يف ذلك 2

 .73العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص 
   .Cass.soc,24 janv. 1990, Bull,Civ,v № 23 , cité par code de travail, 65e édition, Dalloz 2003, p115 :انظر يف ذلك 3
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من قانوف  02فقرة  -L122 12التعسفي على أساس الغش كبو القانوف ) كبو نص اؼبادة
 . 2على أساس عدـ مشروعية سبب التسريح ، أو1(العمل

ويثور تساؤؿ آخر ال يقل أنبية عن سابقو وىو ما أثر وقف عقد العمل على استفادة العامل 
 11-90من قانوف  74من قانوف العمل الفرنسي أو اؼبادة   L1224-1من أحكاـ اؼبادة 

وفقا للحاالت  ودبعٌت آخر ما مصَت العامل الذي يكوف يف حالة تعليق لعقد عملو ،اعبزائري
وبدث تغيَت يف الوضعية  ، وأثناء فًتة التعليق3 11-90من قانوف  64 اؼبادة اؼبنصوص عليها يف

 القانونية للهيئة اؼبستخدمة، ودبوجب ىذا التغيَت تنتقل إُف مستخدـ جديد كما يف اػبوصصة؟
و َف يعد ساريا، ألّف أثر الوقف ينحصر يف وقف ال يعٍت أنّ أف توقف العقد مؤقتا نحن نرى 

الناشئة عن العقد مؤقتا دوف أف يكوف لو تأثَت على وجود العقد، فالعقد يظل  لتزاماتتنفيذ اال
، ويصبح اؼبستخدـ اعبديد مسؤوال عن الوفاء حبقوؽ استمرار عقود العملساريا، ومن مث تطبق قاعدة 

 العامل.
توقف العقد بسبب مرض  وقد أكدت ؿبكمة النقض الفرنسية ىذا اؼببدأ عندما قضت بأفّ 

ال وبوؿ دوف بقاء العقد ساريا  -وذلك يف الوقت الذي تنتقل فيو اؼبؤسسة –حادث عمل أو العامل 
من قانوف   L1224-1اؼبادة الواردة يف  استمرار عقود العملبقوة القانوف، ومن مث تطبق قاعدة 

، كما أّف وجود العاملة يف عطلة أمومة يندرج ضمن حاالت استمرار عقد العمل إذا 4العمل الفرنسي
 حدث تغيَت للمستخدـ خبلؿ فًتة اإلجازة.

اػبدمة الوطنية فرغم اعتبارىا من حاالت وقف عقد العمل يف القانوف اعبزائري واؼبصري،  أّما
القضاء الفرنسي كاف  عقد العمل، ورغم ذلك فإفّ  انقضاء إالّ أّف القانوف الفرنسي اعتربىا من حاالت

اؼبعنيُت باػبدمة الوطنية، لذلك قضت ؿبكمة االستئناؼ  عّماؿيسعى دوما للحفاظ على مناصب ال
من قانوف العمل تقرر   -L122 12 ؼبا كانت اؼبادة « يلي: حكما جاء فيو ما (Rennes) براف

                                                 
    .Jean MOULY, op .Cit, p535    انظر يف ذلك: 1

 .47اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 2

لؤلسباب التالية: اتفاؽ الطرفُت، عطلة مرضية، اػبدمة الوطنية، فبارسة  11-09من قانوف عبلقات العمل  87تعلق عبلقة العمل وفقا لنص اؼبادة  3
، عطلة مهمة انتخابية، حرماف العامل من اغبرية ما َف يصدر ضده حكم قضائي هنائي، صدور قرار تأدييب يعلق فبارسة الوظيفة، فبارسة حق اإلضراب

 دوف أجر. 

على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،ن نقال ع  .Cass.soc,  20Fev 1947 ,:انظر يف ذلك 4
 .76واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص
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للعامل الذي أدى اػبدمة العسكرية اغبق يف العودة لعملو الذي كاف يشغلو من قبل فإّف مفاد ذلك 
خبلؿ ىذه  اؼبستخدـدائو للخدمة العسكرية، وعلى ىذا مىت تغَت أأّف العقد كاف موقوفا خبلؿ فًتة 

 »  1يلتـز بأف يضم العامل إُف خدمتو.اعبديد  اؼبستخدـالفًتة فإف 
 

يَت يف اؼبركز القانوين صد بذلك أي تغويق :حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمستخدم: ثانيا
للمستخدـ، ويشمل صبيع اغباالت اليت يتغَت فيها اؼبستخدـ سواء عن طريق التصرفات الناقلة 

  .2للملكية أو غَت الناقلة
مر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمستثػػص الػػػػػػػويكوف التغيَت يف الوضعية القانونية للمستخدـ عن طريق تغيَت يف شخ 

ربويل األصوؿ التجارية...إال أّف القضاء قد وّسع و   يف حالة التنازؿ، اؼبَتاث، الدمج كما أو اؼبستغل
يف الوضعية القانونية للمستخدـ، وعليو فقد مبدأ استمرارية عقود العمل إُف أشكاؿ أخرى من التغيَت 

َت التسيَت اغبر، التأجَت، تأج مبدأ استمرارية عقود العمل حىت يف اغباالت التالية: عّماؿأقّر القضاء إ
، ويبلحظ أف يف كل اغباالت اؼبذكورة يشًتط مقايضة احملل اؼبؤجر، ربويل الشكل القانوين للمؤسسة

 . 3أف تبقى اؼبؤسسة يف نفس النشاط ولكن ربت إدارة جديدة
قد توسعت يف مفهـو التغيَت، حيث أصبحت وإذا كانت النصوص القانونية وأحكاـ القضاء  

قاعدة استمرار عقود العمل تطبق أيا كاف نوع التغيَت أو شكلو أو صيغتو، غَت أّف ىذه القاعدة من 
اؼبفروض أاّل تطبق إاّل يف حالة حدوث تغيَت يف الوضعية القانونية للمستخدـ، وىنا ذبدر اإلشارة إُف 

بتطبيق قاعدة استمرار عقود  -وبطريق اػبطأ - قضت ما قضت بو ؿبكمة النقض الفرنسية حُت
خبصوص احتساب مدة  ، وكاف ذلكلمستخدـحدوث تغيَت يف اؼبركز القانوين ل العمل رغم عدـ

كمة باستحقاؽ العامل والذي مّت نقلو من الشركة األـ إُف أحد الفروع فقضت احمل عّماؿخدمة أحد ال
رامو لعقد العمل مع الشركة األـ مضافا إليو مدة عملو يف لتعويض عن اؼبدة اليت تبدأ من تاريخ إب

من قانوف  -L122 12اؼبادة  عّماؿالفرع على أساس أّف عقد العمل قد استمر ساريا، وذلك بإ
                                                 

 .45اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، نقبل عن، 19/91/1060حكم ؿبكمة االستئناؼ براف بتاريخ  1

 .175اؼبرجع السابق، ص  مسعوداف إلياس، 2

    :انظر يف ذلك 3
SAMAR Nasreddine, "Changement de l’identité de l’employeur et continuation du contrat de travail, le cas de 

l’article 74 loi 90-11", Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, N° 1 Faculté de droit, Université Mouloud 

Mammeri, Tizi–Ouzou, 2007,p 08. 
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أّف شرط تغيَت اؼبركز القانوين للمستخدـ َف يتحقق يف ىذه اّل أّف ما يعاب على ىذا اغبكم ‘العمل، 
األصلي للمؤسسة  اؼبستخدـىو نفسو وَف يتغَت، وألّف العربة ىي بتغيَت  اؼبستخدـاغبالة لكوف أف 

،وىو ما دفع ؿبكمة النقض الفرنسية إُف العدوؿ عن 1وىو رئيس ؾبلس إدارهتا وليس مدير الفرع
قضائها عندما عرض عليها األمر مرة أخرى مصححة مفهـو تغيَت اؼبستخدـ أو تغيَت اؼبركز القانوين 

  .2مةللهيئة اؼبستخد

وما يبلحظ أّف القضاء الفرنسي تساىل كثَتا يف شرط تغيَت اؼبركز القانوين للمستخدـ، فهو  
( من قانوف العمل الفرنسي  L1224-1سابقا، )اؼبادة -L122  12يقضي بتطبيق نص اؼبادة 

هٍت اؼبأيا كاف الشكل أو البناء الذي ازبذه ىذا التغيَت، متوخيا يف ذلك ربقيق االستقرار  اغباِف
قاعدة استمرار عقود العمل رغم حدوث تغيَت يف الوضعية  عّماؿواالجتماعي للعامل، وذلك بإ

ز القضاء كالقانونية للهيئة اؼبستخدمة دوف األخذ بعُت االعتبار الشكل الذي يتم بو التغيَت، بل ّر 
االقتصادي للمؤسسة أـ إذا كاف قد ترتب عليو استمرار النشاط  تائج العلمية ؽبذا التغيَت ومانعلى ال

 ال ألّف ىذا الشرط ىو أىم شروط تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل.
اليت يتم دبوجبها  انتقاؿ  استمرار عقود العمل على صبيع حاالت اػبوصصة قاعدةوتطبق  

مؤسسات القطاع العاـ إُف القطاع اػباص سواء عن طريق البيع أو التأجَت أو اإلدارة، حيث ربل 
شركة أو مؤسسة من القطاع اػباص ؿبل مؤسسة القطاع العاـ اؼبخوصصة يف الوفاء بآثار عقود العمل 

العمل اػباصة باؼبؤسسة السابقة مسؤولة عن آثار عقود السابقة، وتصبح مؤسسة القطاع اػباص 
، وقواعد االستخبلؼ اػباص خلفا خاصا ؼبؤسسة القطاع العاـ وفقا لقاعدة حوالة العقدباعتبارىا 

 لتزاماتال يبنع من الوفاء جبميع اال« من قانوف العمل اؼبصري بقوؽبا: 90وىذا ما نصت عليو اؼبادة 
إغبلقها أو إفبلسها، وال يًتتب على إدماج اؼبنشأة  الناشئة طبقا للقانوف حل اؼبنشأة أو تصفيتها أو

أو النزوؿ أو اإلهبار  -ولوكاف باؼبزاد العلٍت –يف غَتىا أو انتقاؽبا باإلرث أو الوصية أو اؽببة أو البيع 
الناشئة عن  لتزاماتعن تنفيذ صبيع اال أو غَت ذلك مسؤوال بالتضامن مع أصحاب العمل السابقُت

 .3ىذه العقود

                                                 
 .49اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 1

 Jur-class,Droit du، وانظر كذلك:                          .Cass.soc,04Juill, 1965, DR, soc, № 02, 1966,p 104 :انظر يف ذلك 2

travail, changement d’employeur, №30-80, 1990, p03.  
 .391، ص 2006، دار النهضة العربية، القاىرة، عّماؿد/اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ ال 3
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استمرار النشاط االقتصادي للمؤسسة أىم يعترب  النشاط االقتصادي للمؤسسة: استمرار: ثالثا
شرط لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل، غَت أّف ىذا الشرط قد عرؼ عدة تطورات بفعل توسع 
القضاء يف تطبيق ىذا الشرط يف مرحلة أوُف مث بدأ يضيق من تفسَت ىذه القاعدة ، مث عرفت ىذه 

  يف منتصف تسعينات القرف اؼباضي. استقرارا القاعدة

 
تبٌت القضاء الفرنسي يف أوؿ األمر  مرحلة التوسع في تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل: -1

قاعدة استمرار عقود العمل باستمرار اؼبؤسسة نفسها، وىذا ما أقرتو ؿبكمة النقض الفرنسية من 
قاعدة استمرار عقود  لتطبيقيشًتط « يلي: مافيو ء والذي جا 1047خبلؿ اغبكم الصادر سنة 

، وبذلك أقرت 1»العمل أف يكوف الكياف اؼبستمر ىو الكياف السابق نفسو ولكن ربت إدارة جديدة
تباط العامل هبا ارتباطا وثيقا يعلو على صلتو ر وااحملكمة مبدأ اقتصاديا أصيبل وىو وحدة اؼبؤسسة 

، وبذلك أصبحت 2اؼبستخدـاليت يعمل هبا وليس ب، أي ارتباط العامل باؼبؤسسة اؼبستخدـب
ؿبكمة النقض الفرنسية أخذت بتفسَت واسع ؽبذه  للمؤسسة ذاتية مستقلة عن صاحبها، غَت أفّ 

 الفكرة، واعتربت اؼبؤسسة ؾبرد فكرة اقتصادية وفنية أكثر منها قانونية، ومن مث َف يكن ضروريا
ؼبعدات والنشاط(، يكفي استمرار النشاط نفسو حىت كنة، ااستمرار اؼبؤسسة جبميع عناصرىا )األم

قاعدة استمرار عقود العمل، بل توسع القضاء يف مفهـو استمرار النشاط فلم يعد يشًتط  يتم تطبيق
 .3استمرار النشاط السابق ذاتو بل يكفي أف يكوف النشاط اعبديد مشاهبا

إذا ثبت أف النشاط الذي أصبح يبارسو اؼبستخدـ اعبديد ىبتلف اختبلفا جذريا عن  أّما 
النشاط الذي كاف يزاولو اؼبستخدـ السابق فبل ؾباؿ لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل، وىذا ما 

من قانوف العمل على اغبالة اليت  L122 - 12ال تطبق اؼبادة  « قضت بو ؿبكمة النقض الفرنسية
والذي قاـ يها مصنع حراريات بتحويل القمامة إُف رماد مث انتقل اؼبصنع إُف مستخدـ جديد يقـو ف

بدوره بتغيَت طبيعة النشاط وحولو إُف مصنع إلنتاج البخار الذي يستخدـ يف تشغيل السخانات 
 . 4اغبديثة

                                                 
                                       . Cass.soc,  27Fev 1934,cité par LYON-Cean et PELISSIER,op.cit, p 104 :انظر يف ذلك 1

 .82صعلى عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت،د/ عبد  2

  .SAMAR Nasreddine,op.cit,p09                                                                                            :انظر يف ذلك3 

                     .Cass.soc,  23Fev 1977 , Bull,Civ, № 133.p.104cité par SAMAR Nasreddine,op.cit,p09 :انظر يف ذلك 4

                                                                                                                                              . 
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استمرار عقود قاعدة بالنسبة لتعديل شروط العمل أو ظروفو فإنّو ال وبوؿ دوف تطبيق  أّما 
إذا أدى التعديل إُف تغيَت طبيعة النشاط أو إعادة  أّما، مىت كاف التعديل أو التغيَت غَت جوىري العمل

اغبراسة  عّماؿكاالستغناء عن -تنظيم اؼبشروع أو إدخاؿ تعديبلت يف وسائل اإلنتاج أو االستغبلؿ 
 .1استمرار عقود العمل فبل ؾباؿ لتطبيق قاعدة -وذلك بعد تركيب أجهزة مراقبة حديثة

طبقتها يف ، و قاعدة استمرار عقود العملتطبيق  ويف مرحلة الحقة توسعت ؿبكمة النقض يف 
فرع من النشاط يشكل بذاتو مشروعا مستقبل أو انتقاؿ وحدة مستقلة ذات كياف حالة انتقاؿ 

حد اؼببالغة عندما  لقاعدة استمرار عقود العمل إُف، ووصل إفراط ؿبكمة النقض يف تفسَتىا 2متميز
اػبدمات أي عندما ربل شركة ؿبل أخرى يف  بأداءىذه القاعدة على تعاقب اؼبلتزمُت   قررت تطبيق

بسبب وجود مانع مؤقت -يف حالة التوقف اؼبؤقت لنشاط اؼبؤسسة  أّما ،3إدارة اؼبطاعم أو النوادي
أو الًتميمات داخل اؼبؤسسة  وبوؿ دوف استمرار النشاط، كقياـ اؼبستخدـ بإجراء بعض اإلصبلحات

إذا تغَت اؼبستخدـ خبلؿ فًتة تستمر  فإّف عقود العمل -أو حالة التسوية القضائية وتصفية األمواؿ
ّف اؼببدأ اؼبعموؿ بو يف القضاء الفرنسي ىو استمرار عقود العمل مادامت اؼبؤسسة ألتوقف النشاط 

 .4قد استمرت يف أداء نشاطها ولكن ربت إدارة جديدة
مىت كانت الشركة يف حالة تسوية « ويف ىذا الشأف قضت ؿبكمة النقض الفرنسية دبا يلي: 
 عّماؿمث أسند أمر إدارهتا إُف مستأجر جديد فإف ىذا األخَت يلتـز باإلبقاء على عقود القضائية 

،  5»وذلك رغم توقف نشاط الشركة فًتة ؿبدودة مىت استمر اؼبستأجر اعبديد يف فبارسة النشاط ذاتو
كما أّف الغلق اإلداري اؼبؤقت يأخذ حكم التوقف اؼبؤقت للنشاط، ومن مث ال وبوؿ دوف تطبيق 

 قاعدة استمرار عقود العمل.
وَف يقتصر القضاء الفرنسي يف تطبيقو لقاعدة استمرار عقود العمل على حاالت توقف  

ؿ دوف تطبيق القاعدة النشاط ؼبدة قصَتة، بل توسع يف ذلك وقضى بأّف طوؿ مدة التوقف ال ربو 
وعلى ىذا األساس قضت اؼبذكورة ماداـ أّف ىذا التوقف ىبرج عن إرادة أصحاب العمل اؼبتعاقبُت، 

                                                 
 .94 على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص اؼبستخدـأثر تغيَت  اغبميد عثماف اغبفٍت،د/ عبد  1

  .SAMAR Nasreddine,op.cit,p11                                                                                              :انظر يف ذلك2

 .Cass.soc,  05 Dec.1974, Bull. Civ .v p553                                                                                                 :انظر يف ذلك3

 .86،ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،4
أثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،نقال عن  ،    . Cass.soc,  17Juin 1981, Bull. Civ .v p421, 27Fev 1934, 104 :انظر يف ذلك 5

 .87على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص اؼبستخدـ
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( من قانوف العمل L1224-1سابقا، )اؼبادة -L122 12ؿبكمة النقض الفرنسية بتطبيق اؼبادة 
يف أّف شركة ذات شهرا، وتتلخص وقائع النزاع  20اغباِف، رغم أّف مدة توقف النشاط بلغت 

شهرا بسبب اإلضرابات اليت  20مسؤولية ؿبدودة مركزىا الرئيسي باعبزائر توقفت عن نشاطها مدة 
نشاطها من جديد بعد أف  وبعد استقرار األوضاع عادت الشركة ؼبمارسة حدثت باعبزائر آنذاؾ،

عملوف يف الشركة قبل الذين كانوا ي عّماؿربولت إُف شركة مسانبة، فقامت ىذه األخَتة بتسريح ال
إاّل أّف النشاط نفسو قد  على الرغم من تغيَت شكل الشركة « كم التاِف:غبربويلها فقضت احملكمة با

أنفسهم والعمبلء أنفسهم باآلالت واؼبعدات ذاهتا، وأّف توقف النشاط كاف راجعا  عّماؿاستمر مع ال
 1» ألسباب خارجة عن اإلرادة.

يعد أمرا طبيعيا ف -كما يف حالة اإلغبلؽ النهائي–حالة التوقف النهائي لنشاط اؼبؤسسة  أّما 
سوى اؼبطالبة بالتعويض عن  عّماؿـ الأّماقاعدة استمرار عقود العمل، ومن مث ال يكوف  لعدـ تطبيق

  التسريح.
استمرار عقود  أثناء تطبيقها لقاعدة- ونظرا لكثرة االنتقادات اؼبوجهة ؼبسار ؿبكمة النقض

من خبلؿ رفض ؿباكم االستئناؼ مسايرهتا  ،من طرؼ الفقو وحىت من طرؼ القضاء نفسو -العمل 
اذبهت ؿبكمة النقض كبو التضييق من نطاؽ تطبيق ىذه  ،قاعدةىذه ال يف التوسع اؼبفرط يف تطبيق

  .1065القاعدة ابتداء من سنة 
 

توسع القضاء الفرنسي  أثار تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل: التضييق من نطاقمرحلة  -4
يف تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل جدال فقهيا حادا، إاّل أنو َف يصل غبد الرفض يف تطبيق ىذه 

على  عّماؿالقاعدة إال بعد توجو ؿبكمة النقض إُف تطبيق القاعدة على حاالت تعاقب أصحاب األ
كمة النقض تتجو كبو التضييق من نطاؽ تطبيق القاعدة اؼبذكورة، وذلك أداء اػبدمات، فبدأت ؿب

حيث أصدرت اعبمعية العمومية حملكمة ، 2باشًتاط وجود عبلقة قانونية بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت
إّف « اغبكم التاِف: -سنوات 19ـ القضاء  ما يقارب أّمايف قضية مهمة استمرت وقائعها -النقض 

من قانوف العمل ال تنطبق على حالة تنازؿ شركة  -L122 12 القاعدة الشهَتة الواردة يف اؼبادة 
                                                 

على عقود العمل يف  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،نقال عن ،    . Cass.soc, 11Juin 1986, DR, soc, p88 :انظر يف ذلك 1
 .88القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص

  .SAMAR Nasreddine,op.cit,p14                                                                                              :انظر يف ذلك 2
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ألف ىذه  ، وذلككن إُف شركة ؾبموعة خدمات فرنساّما نوفا للخدمات عن خدمة تنظيف األ
ال ينتج من ، وأّف ىذا التغيَت لمستخدـالقاعدة ال تطبق إاّل إذا كاف ىناؾ تغيَت يف اؼبركز القانوين ل

 1» ؾبرد حلوؿ متعهد جديد ؿبل متعهد قدًن يف أداء خدمة من اػبدمات.
اعبمعية العمومية حملكمة النقض قد عدلت عن تطبيق قاعدة استمرار وهبذا اغبكم تكوف  

دمات، ووضعت حدا ؼبسألة  اػب عقود العمل على حاالت تعاقب اؼبلتزمُت أو اؼبقاولُت على أداء
وإف كانت  ،فقهي، وأصبح اؼبعموؿ بو أف الشركة اليت انتهى عقدىا بأداء اػبدمةكانت ؿبل جدؿ 

مؤسسة قائمة، وأنّو هبب على ىذه اؼبؤسسة أف تواجو قد خسرت أحد عمبلئها إاّل أهّنا تظل 
ا ػػػػهػة لػػػرى تابعػػػع أخػػػػػػػا للعمل يف مشاريعّماؽبالوضعية اعبديدة بعد انتهاء عقد خدمتها وذلك بنقل 

 .2أو تقـو بتسروبهم وتتحمل وحدىا اآلثار اؼبًتتبة على ىذا التسريح
و للعمل لدى عّمالويف صبيع األحواؿ فإنّو َف يعد وبق للمتعهد القدًن أف يطالب بضم  

اؼبتعهد  عّماؿ، غَت أنّو ال يوجد ما يبنع قياـ اؼبتعهد اعبديد باإلبقاء على عقود بعض اؼبتعهد اعبديد
أف  عّماؿ، ويف ىذه اغبالة ال يبكن لليفرض بقوة القانوف و الاء على اتفاؽ بينهما، إاّل أنّ القدًن بن
باؼبزايا واغبقوؽ اليت كانوا يتمتعوف هبا لدى اؼبستخدـ  -يف مواجهة اؼبستخدـ اعبديد -يتمسكوا

اؼبستخدـ اعبديد  السابق إاّل إذا كاف ذلك واردا يف االتفاؽ اؼبرـب بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت أو بُت
 اؼبستخدـ القدًن. عّماؿو 

أشهر على صدور حكم اعبمعية العمومية حملكمة النقض أصدرت  04وبعد مضي أقل من 
يف حالة إهناء  قاعدة استمرار عقود العملفيهما تطبيق  تقرّ  حملكمة النقض حكمُت ةالدائرة االجتماعي

 19األوؿ يف حيث صدر اغبكم ، األصلي اؼبستخدـلتعود ىذه اػبدمة إُف عقد متعهد باػبدمة 
، ويتعلق حبالة إهناء اؼبستخدـ األصلي لعقد حراسة مث توُف بنفسو عملية اغبراسة أي 1986فيفري 

، ويتعلق بإهناء 1986أفريل  28يف فصدر الثايناغبكم  أّما َف يسندىا إُف أي متعهد أخر،
 .3ة ليتوُف بنفسو أداء ىذه اػبدمةاؼبستخدـ األصلي لعقد تنظيف كاف يربطو مع شركة متخصص

تربط درت الدائرة االجتماعية حملكمة النقض طبسة أحكاـ صأ 12/06/1986وبتاريخ 
 استمرار عقود العمل بوجود عبلقة قانونية بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت، وبذلك تطبيق قاعدة فيها 

                                                 
 .119على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1
  .SAMAR Nasreddine,op.cit,p15-16                                                                                         :انظر يف ذلك 2

 .170اؼبرجع السابق، ص  مسعوداف إلياس، 3
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 عرفت ؿبكمة النقضبعد أف استقرار االجتهاد القضائي لمحكمة النقض: مرحلة  -4 
 18/94/1009قاعدة استمرار عقود العمل، عادت من جديد يف  تضييقا يف تطبيق الفرنسية

بأّف شرط وجود عبلقة قانونية بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت ال  -دبقتضى ثبلثة أحكاـ-لتقضي صراحة 
والثاين حوؿ  استمرار عقود العمل، حيث يتمحور اغبكم األوؿقاعدة  يعد شرطا ضروريا لتطبيق

استمرار عقود العمل رغم عدـ وجود عبلقة قانونية وذلك يف اغباالت اليت تنتقل فيها قاعدة تطبيق 
اغبكم الثالث فقد أكدت  أّماوحدة اقتصادية مىت استمرت يف نشاطها أو استأنفت ىذا النشاط، 

 .1934 عادت إُف ما كاف يسَت عليو القضاء قبلفيو 

 12 ال تنطبق اؼبادة قضت فيو بأنّو ، حيثبو يف قضية نوفا للخدماتقضت  ؿبكمة النقض ما 
L122- 1من تقنُت العمل يف حالة خسارة صفقة أو عميل.  

استمرار عقود العمل يف حالة تعاقب اؼبستخدمُت البد  قاعدةعلى ىذا األساس فإّف تطبيق و  
الشرط الثاين فيتعلق  أّما، بذاتيتهاانتقاؿ وحدة اقتصادية ؿبتفظة ، يتعلق الشرط األوؿ بلو من شرطُت

 باستمرار نشاط اؼبؤسسة أو استئنافو ربت إدارة جديدة.
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .131على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1
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 الثانيالمطلب 
 واآلثار المترتبة على ذلك عقود العمل استمرار حدود تطبيق قاعدة

كانػت القاعػػدة العامػػة يف حالػػة حػػدوث تغيػَت يف الوضػػعية القانونيػػة للمسػػتخدـ ىػػي اسػػتمرار   إذا
 عقود العمل فإُف أي حد يبكن أف يبتد مدى ىذه القاعدة؟

من قانوف العمل الفرنسي قد أشارت إُف بعض التحوالت اليت  L1224-1وإذا كانت اؼبادة 
كاإلرث والبيع والدمج وربويل األصوؿ التجارية   قد تغَت الوضعية القانونية للمؤسسة االقتصادية

من قانوف  L1224-1للمؤسسة...فهل يبكن التوسع يف تطبيقها على أساس أّف ما ذكر يف اؼبادة 
الفرنسي قد أشارت إُف بعض التحوالت اليت قد تغَت الوضعية القانونية للمؤسسة االقتصادية،  العمل 

كاإلرث والبيع والدمج وربويل األصوؿ التجارية فهل يتم تطبيق ىذه القاعدة يف حدود ما نّص عليو 
نسي من قانوف العمل الفر  L1224-1أـ يبكن التوسع يف تطبيقها على أساس أّف اؼبادة  اؼبشرّع

 أشارت إُف ىذه اغباالت على سبيل اؼبثاؿ؟
يف ذمة اؼبستخدـ األوؿ مث انتقلت اؼبؤسسة إُف  التزاماتوإذا كانت عبلقة العمل قد رتبت 
 باعتبارىا اثارا لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل؟ لتزاماتمستخدـ ثاف فمن يتحمل الوفاء هبذه اال

 اؼبطلب إُف فرعُت:ىذا لئلجابة على ىذه التساؤالت قّسمنا 
 نتناوؿ يف الفرع األوؿ حدود تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل، -
 الفرع الثاين فسنخصصو لآلثار اؼبًتتبة على تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل. أّما -
 

 الفرع األول
 حدود تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل

من اؼبستقر عليو فقها وقضاء أّف قاعدة استمرار عقود العمل تطبق مهما كاف نوع التصرؼ يف 
، ألهّنا من قانوف العمل الفرنسي L1224-1 اؼبؤسسة ودوف التقيد باغباالت الواردة يف نّص اؼبادة 

  ارة واردة على سبيل اؼبثاؿ، والدليل على ذلك أّف اغباالت اؼبذكورة يف اؼبادة جاءت بعد عب
Notamment  .أي خاصة 

يف اغبفاظ على  عّماؿوباعتبار أّف اؽبدؼ من وراء ىذه القاعدة ىو ربقيق االستقرار اؼبهٍت لل
هبب األخذ بقاعدة استمرار عقود العمل مىت بقيت اؼبؤسسة سبارس نشاطها أو مت  فإنّومناصبهم، 
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وجود عبلقة قانونية بُت اؼبستخدمُت استئناؼ ىذا النشاط ربت إدارة جديدة، وحىت يف حالة عدـ 
ومهما كانت طريقة تغيَت الوضعية القانونية سواء نّص على ذلك القانوف)أوال( أو أقّرىا  ،1اؼبتعاقبُت

  القضاء)ثانيا(.
  

بالرجوع إُف  أوال: تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل على الحاالت المنصوص عليها قانونا:
اعبزائري قد نّص على سرياف قاعدة  اؼبشرّعقبد أّف  11-90من قانوف عبلقات العمل  74اؼبادة 

للهيئة اؼبستخدمة دوف أف ىبوض يف تغيَت يف الوضعية القانونية استمرار عقود العمل يف حالة حدوث 
الفرنسي الذي ذكر  اؼبشرّعأي تفصيل للحاالت اليت تتغَت فيها ملكية أو طريقة استغبلؽبا، عكس 

يبكن أف تطرأ على اؽبيئة اؼبستخدمة، وىذا من خبلؿ نص  -ولو على سبيل اؼبثاؿ–عدة حاالت 
، الدمج، ربويل األصوؿ من قانوف العمل، اليت أوردت اؼبَتاث، البيع L1224-1 اؼبادة 

، اؽببة، البيع واإلهبار، اؼبصري فقد ذكر من ىذه اغباالت اإلرث، الوصية اؼبشرّع أّماالتجارية...، 
"، فبّا يوحي كذلك أهّنا واردة على سبيل اؼبثاؿ "أو غَت ذلك من التصرفاتوختم ىذا التعداد بعبارة 

، ودبا أّف اإلرث والوصية ال تدخل ضمن أساليب اػبوصصة فإنّنا سنكتفي بدراسة اغباالت ال اغبصر
 .القانوين للشركات، تغيَت الشكل االندماجاألخرى وىي التنازؿ بالبيع، 

 
يعتػرب البيػع مػن أكثػر اغبػاالت الػيت تنتقػل  تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل على حالة البيعع: -1

الػػيت قادهتػػا الػػدوؿ الرائػػدة يف ىػػذا  هبػػا ملكيػػة اؼبؤسسػػة، فهػػو أصػػلي الرتباطػػو بػػأوُف حركػػات اػبوصصػػة
ويػػؤدي تطبيػػق قاعػػدة ، 2اجملػػاؿ كربيطانيػػا وفرنسػػا، وأساسػػي لكونػػو وبقػػق التحػػوؿ اغبقيقػػي لػػرأس اؼبػػاؿ

إُف التػػػزاـ  -تغيػػػَت يف الوضػػػعية القانونيػػػة للهيئػػػة اؼبسػػػتخدمة يف حالػػػة حػػػدوث-اسػػػتمرار عقػػػود العمػػػل 
انت سارية وقت حدوث البيع، ويف ىذا اإلطار قضػت اؼبالك اعبديد باإلبقاء على عقود العمل اليت ك

أي اتفػػاؽ وبػػوؿ دوف يقػػع علػػى عػػاتق قضػػاة اؼبوضػػوع القضػػاء بػػبطبلف  «ؿبكمػػة الػػنقض الفرنسػػية بأنّػػو 
مػػػػن قػػػػانوف العمػػػػل يف حػػػػاالت البيػػػػع أو التنػػػػازؿ، فػػػػإذا ادعػػػػى أصػػػػحاب  L1224-1 تطبيػػػػق اؼبػػػػادة 

اؼبتعػاقبوف أّف البيػػع أو التنػازؿ قػد حػػدث بعػد إغػبلؽ اؼبؤسسػػة وتصػفيتها، مث ثبػت للمحكمػػة  عّمػاؿاأل

                                                 
  .SAMAR Nasreddine,op.cit,p14                                                                                         :انظر يف ذلك 1

 .458د/صباوبي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص  2
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وأف التصرؼ ىو تنازؿ أو بيع حقيقي فإّف احملكمة تعتربه تنازال مستًتا يف إلغػبلؽ  االدعاءعدـ صحة 
.  »1مزعـو

يضػػػػفيو أيػػػػا كػػػػاف التكييػػػػف الػػػػذي  « ويف حكػػػػم أخػػػػر قضػػػػت ؿبكمػػػػة الػػػػنقض الفرنسػػػػية بأنّػػػػو: 
األطراؼ على التصرؼ فإّف الثابت أّف ىناؾ تنازال حقيقيا على احملل التجاري، ومن شأف ذلك تطبيق 

 .2»ود العملققاعدة استمرار عقود العمل وإلزاـ اؼبتنازؿ لو عن احملل التجاري باإلبقاء على ع
 اؼبؤسسػة البيػع، سػواء كػاف التنػازؿ عػن عقػود العمػل علػى صبيػع صػور وتطبػق قاعػدة اسػتمرار 

 حدد ػر مػػػػػػػػػػبسع بيػػعلل العػرض يف البورصػػة أو عػػرض علػٍت  بنػػاء علػػى بػاللجوء إُف آليػػات السػػوؽ اؼباليػة 
 .3باألمباط األخرى للخوصصة أو

كمػػا ال يهػػم أف يكػػوف عقػػد البيػػع واردا علػػى اؼبؤسسػػة بأكملهػػا أو علػػى أحػػد فروعهػػا، أو أف  
اؼبكاف اؼبخصػص إليػواء السػيارات ) مػرأب( لشػخص البيع اختياريا أو قضائيا، كأف يبيع اؼبالك  يكوف

أخر، ويف الوقت ذاتو يػرـب مػع اؼبشػًتي عقػد إهبػار دبقتضػاه يصػبح للبػائع سػلطة إدارة اؼبكػاف اؼبسػتأجر 
نتقالػو، ففػي ليمارس فيو النشاط نفسو، مستعمبل األدوات واآلالت اليت كانت موجودة باؼبرأب وقػت ا

يف ىػػذه -بوصػػفو مسػػتأجرا ال مالكػػا، ونكػػوف  اؼبسػػتخدـىػػذه اغبالػػة تظػػل عقػػود العمػػل مسػػتمرة مػػع 
بصػػػدد تغيػػػَت يف صػػفة اؼبسػػػتخدـ مػػػن مالػػك إُف مسػػػتأجر، كمػػػا تطبػػق قاعػػػدة اسػػػتمرار عقػػػود  -اغبالػػة

بالتنػػازؿ العمػػل إذا كػػاف ؿبػػل البيػػع فرعػػا مػػن فػػروع اؼبؤسسػػة أو عنصػػرا مػػن عناصػػرىا، وىػػو مػػا يسػػمى 
 .4اعبزئي

وتطبػػق أيضػػا قاعػػدة اسػػتمرار عقػػود العمػػل ولػػو كػػاف البيػػع جربيػػا، أي مّت بػػاؼبزاد العلػػٍت وأمػػر بػػو  
 L1224-1 نػص اؼبػادة  عّمػاؿ، ألّف الغػرض مػن إالقضاء، فهو إذف ال ىبتلػف عػن البيػع االختيػاري

مػػػن قػػػانوف العمػػػل  09اعبزائػػػري واؼبػػػادة  11-90مػػػن قػػػانوف  74مػػػن قػػػانوف العمػػػل الفرنسػػػي واؼبػػػادة 
اؼبصري ىو ربقيق االستقرار للعامل يف عملو، ومن مث تكػوف قاعػدة االسػتمرار واجبػة التطبيػق يف صبيػع 

د بكل عقود ربت إدارة جديدة، حبيث يلتـز اؼبستخدـ اعبدي اغباالت اليت يستمر فيها نشاط اؼبؤسسة

                                                 
                                                                                                                                              .Cass.soc,29 nov.1961,cité par  SAMAR Nasreddine,op.cit,p190 انظر يف ذلك: 1

على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،نقال عن  ،     Cass.soc,06 nov. 1980 :انظر يف ذلك 2
 .190ص واؼبصري، اؼبرجع السابق، 

 اؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا وخوصصتها، اؼبشار إليو سابقا.  97-91من األمر  48انظر يف ذلك اؼبادة  3

                     .Cass.soc,17 janv1979, Bull. Civ.№ 41, cité par  le code de travail français ,op.cit,p115 انظر يف ذلك: 4
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اؼبؤسسة فيستوي أف  بوالعمل اليت أبرمها اؼبستخدـ السابق دوف النظر إُف نوع التصرؼ الذي انتقلت 
 .1يكوف من البيوع االختيارية أو اإلجبارية

 
عن طريق االندماج  تتم اػبوصصة قد :االندماجتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل على حالة  -2

بل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماثػػػػػمارس نشػاطا مػػػػػػونا، وتػأو الدمج، ويعرؼ الػدمج بأنّػو عقػد بػُت شػركتُت أو أكثػر قائمػة قانػ
، دبقتضاه تنضم شركة أو أكثر إُف شركة أخػرى أو سبتػزج شػركتاف علػى األقػل لتكػوين شػركة أو متكامبل

 .2ا إُف الشركة الداؾبة أو اعبديدةالتزاماهتوتنتقل حقوقها و  جديدة فتنقضي صبيع الشركات اؼبندؾبة
أو بطريػػق اؼبػػزج فإنػػو يًتتػػب علػػى ذلػػك قيػػاـ مسػػؤولية الشػػركة  3وسػػواء مت االنػػدماج بطريػػق الضػػم

ة، تلك العقود اليت كانت سػارية وقػت الناذبة عن االندماج عن تنفيذ العقود اليت أبرمتها الشركة اؼبندؾب
إالّ  ،وإف كػاف االنػدماج يػؤدي إُف انقضػاء الشػركة اؼبندؾبػة وزواؿ شخصػيتها االعتباريػةاالندماج، حىت 

أنّو يًتتب عليػو أيضػا انتقػاؿ ذمتهػا اؼباليػة دبػا تشػملو مػن عناصػر إهبابيػة وسػلبية إُف الشػركة اعبديػدة أو 
الداؾبػػة، ويف ىػػذا  الداؾبػػة، وبالتػػاِف تظػػل عقػػود العمػػل الػػيت أبرمتهػػا الشػػركة اؼبندؾبػػة يف مواجهػػة الشػػركة

شػػركة اؼبسػػانبة الناذبػػة عػػن انػػدماج أربػػع شػػركات أخػػرى «اإلطػػار قضػػت ؿبكمػػة الػػنقض الفرنسػػية بػػأّف 
 عّمػاؿوىو ما يؤكػد سػرياف عقػود عمػل ىػؤالء ال ،»ىذه الشركات. عّماؿلاعبديد  اؼبستخدـتعترب دبثابة 

 .4يف مواجهة الشركة الداؾبة
الشػػػركة الداؾبػػػة أو الناذبػػػة عػػػن االنػػػدماج للشػػػركة اؼبندؾبػػػة يف وذبػػػدر اإلشػػػارة إُف أّف اسػػػتخبلؼ 

هبػذه  عّمػاؿعػاـ ال هبػوز االتفػاؽ علػى ـبالفتػو، وال يشػًتط أف يعلػم العقود العمل أمػر يتعلػق بالنظػاـ ال
ل أو االنػػػدماج ال يتوقػػػف علػػػى رضػػػا العامػػػاػببلفػػػة أو أف ىبطػػػروا هبػػػا ألّف اسػػػتمرار عقػػػود العمػػػل بعػػػد 

مػن العقػود الػيت أبرمتهػا الشػركة اؼبندؾبػة، كمػا  فلػيس للعامػل وال الشػركة الداؾبػة التحلػل الشركة الداؾبة،
 .5أّف استمرار ىذه العقود ال يتوقف على طلب يقدـ من طرؼ العامل

                                                 
 .195على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1
 .151مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص د/  2
 فإهّنا تؤدي إُف استمرارطريق اؼبزج باالرباد، ومهما اختلفت طرؽ الدمج  ويسمى الدمج عن ،الدمج عن طريق الضم باالمتصاص أو االبتبلعيسمى  3

                                                                        p115  ,op.cit,  français  Cass.soc,08dec 1976, Bull. Civ.v,№ 643, cité par  le code de travail :، انظر يف ذلكعقود العمل
 .203ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 4
ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية اغبقوؽ، جامعة  دراسة نظرية تطبيقية، الشركات على عقود العمل، اندماجد/ عبد الفضيل ؿبمد أضبد، أثر 5

 .162، ص 2009العدد اػبامس واألربعوف، أفريل  اؼبنصورة،



66 
 

عقػود ال الشركة اؼبندؾبة على ؾبّرد االستمرار يف تنفيػذ  عّماؿالداؾبة ذباه  وال يقتصر التزاـ الشركة
الػيت كػانوا يتمتعػوف هبػا،  هبا، بل يبتد التزامها إُف عدـ االنتقػاص مػن اغبقػوؽ واؼبزايػا اليت كانت تربطهم

الشػػركة الداؾبػػة أي الناذبػػة عػػن االنػػدماج ال يتمتعػػوف هبػػا، ومثػػاؿ ذلػػك لػػو كانػػت  عّمػػاؿحػػىت ولػػو كػػاف 
ىػذه الوجبػة  علػى يسػتمروف يف اغبصػوؿ عّماؿا وجبة طعاـ فإّف ىؤالء العّماؽبالشركة اؼبندؾبة تقدـ إُف 

ا، وال يبكنها أف تتذرع عّماؽبيف مواجهة الشركة الداؾبة حىت ولو كانت ىذه األخَتة ال سبنح ىذا اغبق ل
 أّمػاالشػركة الداؾبػة أو الناذبػة عػن االنػدماج، كػأف تقػّرر  عّمػاؿالشركة اؼبندؾبة و  عّماؿدببدأ اؼبساواة بُت 

وعلػػى ىػػذا األسػػاس ال هبػػوز للشػػركة  ؽبػػم صبيعػػا هبػػا، صبيعػػا مػػن ىػػذه اؼبزيػػة أو االعػػًتاؼ عّمػػاؿحرمػػاف ال
اسػػتنادا إُف –الشػػركة اؼبندؾبػػة  عّمػػاؿالداؾبػػة أو الناذبػػة عػػن االنػػدماج أف تطبػػق لوائحهػػا الداخليػػة علػػى 

الشػػركة اؼبندؾبػػة، ألّف  عّمػػاؿمػػىت كػػاف مػػن شػػأنو اؼبسػػاس بػػاغبقوؽ اؼبكتسػػبة مػػن طػػرؼ  -مبػػدأ اؼبسػػاواة
الشػركة  عّمػاؿاؼبنصػوص عليهػا يف عقػود  لتزامػاتة عن االندماج تلتـز بتنفيذ االالشركة الداؾبة أو الناذب

 عّمػػاؿا، وباؼبقابػػل يسػػتفيد عّماؽبػػتولػػدة عػػن عقودىػػا مػػع اؼب لتزامػػاتاؼبندؾبػػة ولػػو كانػػت ـبتلفػػة عػػن اال
الشركة اؼبندؾبة فبا قد تقرره الئحة الشػركة الداؾبػة مػن مزايػا أفضػل، ودوف أف يفقػدوا مػا كػانوا يتمتعػوف 

  .1الشركة الداؾبة يتمتعوف هبا عّماؿبو من مزايا يف الشركة اؼبندؾبة ولو َف يكن 
دؾبػة وإذا كاف ما تقدـ ذكره ىػو االنػدماج الكلػي، أي االنػدماج الػذي هبعػل صبيػع الشػركات اؼبن

وىػػػػي الشػػػركة الداؾبػػػة الػػػػيت تتلقػػػى أصػػػوؿ الشػػػػركات اؼبندؾبػػػة وخصػػػومها، فػػػػإّف يف إطػػػار شػػػركة واحػػػدة 
االنػػػدماج قػػػد يكػػػوف عػػػن طريػػػق نقػػػل جزئػػػي لػػػبعض أصػػػوؿ شػػػركة إُف شػػػركة أخػػػرى، وىػػػو مػػػا يسػػػمى 

 باالندماج اعبزئي، فهل يسري مبدأ استمرار عقود العمل على االندماج اعبزئي أيضا؟
و ال يػػؤدي إُف انقضػػػاء شػػركة علػػػى األقػػػل، حقيقيػػا ألنّػػػاعبزئػػػي ال يشػػّكل انػػػدماجا إّف االنػػدماج 

وتظػػل الشػػركة الػػيت قػػّدمت حصػػة مػػن ذمتهػػا ؿبتفظػػة بكياهنػػا وذمتهػػا اؼبسػػتقلة، ورغػػم ىػػذا الفػػارؽ بػػُت 
اسػػتمرار عقػػود العمػػل ينطبػػق علػػى اغبػػالتُت،  االنػػدماج الكلػػي واالنػػدماج اعبزئػػي إال أّف تطبيػػق قاعػػدة

عقػود العمػل الػيت كانػت سػارية وقػت االنتقػاؿ والػيت أبرمتهػا  -يف حالػة االنػدماج اعبزئػي-حبيث تنتقل 
الشركة مقدمة اغبصػة إُف الشػركة اؼبسػتفيدة مػن اغبصػة وذلػك هبػدؼ ضبايػة الشػركاء يف الشػركة اؼبقدمػة 

 . 2للحصة ودائنيها والعاملُت فيها

                                                 
 .172ص اؼبرجع السابق،  د/ عبد الفضيل ؿبمد أضبد، 1

 .209ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  عثماف اغبفٍت،د/ عبد اغبميد  2
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القواعػػد يف حالػػة قيػػاـ شػػركة بتقػػدًن فػػرع مػػن فػػروع نشػػاطها إُف شػػركة أخػػرى فػػإّف  طبػػق نفػػسوت
    .التزاماتدبا تتضمنو من حقوؽ و ىذا الفرع تستمر مع الشركة اؼبستفيدة  عّماؿعقود 

 
إّف اؼبقصود   :تغيير الشكل القانوني للشركاتتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل على حالة  -3

بتغيػػػَت الشػػػكل القػػػانوين للشػػػركة اغبالػػػة الػػػيت يتفػػػق فيهػػػا الشػػػركاء علػػػى ربويػػػل الشػػػركة مػػػن شػػػركة ذات 
مسػػؤولية ؿبػػدودة مػػثبل إُف شػػركة مسػػانبة، األمػػر الػػذي ال يًتتػػب عليػػو انقضػػاء الشػػركة احملولػػة واسػػتمرار 

دعي بقػاء عقػود العمػل الػيت أبرمتهػا ، فبّػا يسػتالتزامػاتشخصيتها اؼبعنوية دبا ؽبا وما عليها من حقوؽ و 
مػن قػانوف العمػػل الفرنسػي صػػراحة علػى اسػػتمرار  L1224-1 يف شػكلها القػدًن، وقػػد نصػت اؼبػػادة 

عقود العمل يف حالة تغيَت الشكل القانوين للشركة، وأّف ؿبكمة النقض الفرنسية قد طبقت ىذا النص 
ربػوؿ اؼبؤسسػة الفرديػة إُف شػركة يقتضػي  يف العديد من األحكاـ وخاصة اغبكػم الػذي قضػت فيػو بػأفّ 

 .1اعبديد اؼبستخدـبقاء عقود العمل سارية ربت إدارة 
اسػػتمرار عقػػود العمػػل يف حالػػة ربػػوؿ شػػركة ذات مسػػؤولية  كمػػا طبقػػت ؿبكمػػة الػػنقض مبػػدأ 

على أساس أّف النشاط نفسو قد استمر مػع  1986عاـ ؿبدودة إُف شركة مسانبة كاف مقّرىا باعبزائر 
  .2أنفسهم وباآلالت واؼبعدات ذاهتا عّماؿال

 09يف مصػػر ورغػػم أّف حالػة تغيػػَت الشػػكل القػانوين للشػػركات َف تػػرد ضػمن حػػاالت اؼبػػادة  أّمػا 
تطبيق قاعػدة من قانوف العمل إالّ أّف ىناؾ اصباعا على أّف تغيَت الشكل القانوين للشركة ال وبوؿ دوف 

استمرار عقود العمل، ألّف ىذا التغيَت ال يعدو أف يكػوف قبػّرد تغيػَت يف النظػاـ الػذي زبضػع لػو الشػركة 
وأّف نشػػػاط الشػػػركة بقػػػي نفسػػػو، وعلػػػى ىػػػذا األسػػػاس مت عػػػرض ىػػػذه اؼبسػػػألة علػػػى اعبمعيػػػة العموميػػػة 

العقػود اؼبربمػة بػُت مػدارس لقسمي الفتوى والتشريع دبجلس الدولة اؼبصري إلبػداء الػرأي بشػأف وضػعية 
اؼبعاىد القومية والعاملُت فيها بسبب تغيَت الشكل القػانوين ؽبػذه اؼبػدارس مػن شػركة مسػانبة إُف صبعيػة 

مػػػن قػػػانوف العمػػػل  09مػػػن قػػػانوف العمػػػل القػػػدًن أي اؼبػػػادة  85تعاونيػػػة تعليميػػػة فتقػػػرر تطبيػػػق اؼبػػػادة 
واإلفػبلس واإلغػبلؽ النهػائي يبقػى عقػد اسػتخداـ اعبديد، واليت تقضي بأنّو فيما عدا حاالت التصفية 

قائمػػا دوف اعتبػػار لتغيػػَت صػػاحبها، فػػػبل ينتهػػي العقػػد إالّ إذا اكبسػػر عػػن اؼبنشػػأة كياهنػػػا اؼبنشػػأة  عّمػػاؿ

                                                 
                                                                           français,op.cit,p116.     Cass.soc,19 mai 1958, Bull. Civ.v,№ 612, cité par  le code de travail    :انظر يف ذلك 1

                                                                            ,p88,peécité.     Cass.soc, 11juin1986, dr soc:                                                                     انظر يف ذلك 2
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ومقوماهتا بسبب التصفية أو اإلفبلس أو اإلغبلؽ النهائي، وانتهت الفتػوى إُف وجػوب اسػتمرار عقػود 
 .1عاونية اعبديدةالعمل بعد انشاء اعبمعيات الت

 
يػة علػى عّمالحرصػت التشػريعات ال :تطبيعق قاععدة اسعتمرار عقعود العمعلالتوسع القضائي في : ثانيا

يف مناصبهم، باعتباره أحد األىداؼ التشػريعية الكػربى، وربقيقػا للرغبػة  عّماؿربقيق االستقرار اؼبهٍت لل
عقػػػود العمػػػل يف حالػػػة حػػػدوث تغيػػػَت يف قاعػػػدة اسػػػتمرار  نفسػػػها اذبػػػو القضػػػاء كبػػػو التوسػػػع يف تطبيػػػق

 الوضعية القانونية للمستخدـ.
اسػػتمرار عقػػود العمػػل يف كػػل حالػػة تسػػتمر فيهػػا اؼبؤسسػػة  واسػػتقّر القضػػاء علػػى تطبيػػق قاعػػدة 

ربػػت إدارة جديػػدة حػػىت ولػػو َف يػػتم الػػنص علػػى ىػػذه اغبػػاالت يف القػػانوف، وباعتبػػار أّف اغبػػاالت الػػيت 
ومتعددة، وعليو سنكتفي بدراسة أبرز ىذه اغباالت كحالة انتقاؿ اؼبرفق العاـ توّسع فيها القضاء كثَتة 

 براـ أو إهناء عقد االمتياز وحالة التأميم وحالة اإلفبلس.كأثر إل
 
يعػػّرؼ عقػػد االمتيػػاز أو التػػزاـ اؼبرافػػق  تطبيععق قاعععدة اسععتمرار عقععود العمععل علععى عقععود االمتيععاز:-1

معنػوي عػاـ و أحػد األفػراد أو إحػدى الشػركات، يتعهػد دبقتضػاىا العامة بأنّو عقػد إداري بػُت شػخص 
ىذا األخَت بالقياـ على نفقتو وربت مسؤوليتو اؼبالية بأداء خدمات عامة للجمهور طبقا للشروط الػيت 
توضع لػو، وذلػك يف مقابػل التصػريح لػو باسػتغبلؿ اؼبشػروع لفػًتة معينػة مػن الػزمن، يتحّمػل فيهػا اؼبلتػـز 

 .2من اؼبنتفعُت وأخطاره اؼبالية ويتلقى يف مقابل ذلك عوضا يف شكل رسـو وبصلهانفقات اؼبشروع 
فاالمتيػػػػاز إذف عبػػػػارة عػػػػن حػػػػق سبنحػػػػو الدولػػػػة للقطػػػػاع اػبػػػػاص يف اسػػػػتغبلؿ اؼبػػػػوارد أو تقػػػػدًن  

خدمات أو إنتاج سلع أو بيعها مقابل مبلغ يقـو ىذا األخػَت بدفعػو للدولػة علػى أف يعيػد أصػوؿ ىػذا 
مهّمػػة إدارة اؼبرفػق إُف ملتػػـز جديػد ليحػػل  بإسػناد ـ، فتقػػو 3الدولػة عنػػد انتهػاء فػػًتة االمتيػاز اؼبشػروع إُف

 .4بذلك ؿبل اؼبلتـز السابق يف إدارة اؼبرفق نفسو

                                                 
  .218ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،1

 .114د/ سليماف الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، اؼبرجع السابق، ص 2

ساسية ؽبذه الطريق يف أف صاحب االمتياز يبقى مسؤوال عن النفقات اؼبالية واالستثمارات، فبّا ىبفف من األعباء اؼبالية على الدولة تكمن اؼبيزة األ 3
 .لذلك يعتمد االمتياز كأسلوب للخوصصة

 . 446د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  4
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 قاعػػدة ، ويثػػار التسػػاؤؿ حػػوؿ جػػواز تطبيػػقاؼبسػػتخدـويف ىػػذه اغبالػػة وبػػدث تغيػػَت يف شػػخص  
 ق عاـ على الرغم من عدـ النص عليها قانونا.استمرار عقود العمل على تعاقب اؼبلتزمُت ؼبرف

كػػػاف القضػػػاء يف فرنسػػػا يشػػػًتط وجػػػود عبلقػػػة قانونيػػػة بػػػُت أصػػػحاب العمػػػل   1934قبػػػل سػػػنة  
اؼبتعاقبُت كشرط لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل، ويف حالة إبراـ عقود امتيػاز أو التػزاـ بػإدارة مرفػق 

ي الػػذي تعاقػػد عػػاـ ال يعتػػرب اؼبلتػػـز اعبديػػد بػػإدارة اؼبرفػػق مرتبطػػا بعبلقػػة قانونيػػة إالّ مػػع الشػػخص اؼبعنػػو 
إُف ملتػـز جديػد فػبل يعػد ىػذا األخػَت خلفػا  -بعػد انتهػاء مػدة االلتػزاـ-العاـ إذا أسند اؼبرفق  أّمامعو، 

أصػػػدرت ؿبكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية  1934للملتػػػـز األوؿ وال تربطػػػو بػػػو أيػػػة عبلقػػػة قانونيػػػة، ويف عػػػاـ 
سػػػة) اؼبرفػػػق( ربػػػت إدارة تطبيػػػق قاعػػػدة اسػػػتمرار عقػػػود العمػػػل مػػػىت اسػػػتمرت اؼبؤس حكمػػػا يػػػنص علػػػى

جديػدة، ومػػن مث يلتػػـز اؼبلتػـز اعبديػػد بػػإدارة اؼبرفػق العػػاـ باإلبقػػاء علػى عقػػود العمػػل الػيت كانػػت يف ذمػػة 
 . 1اؼبلتـز السابق وسارية وقت انتقاؿ إدارة اؼبرفق العاـ

ا يعلػو هبا ارتباطا وثيقػ ؿوبذلك أقّرت احملكمة مبدأ اقتصاديا ىو وحدة اؼبؤسسة وارتباط العما  
، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ؿبكمة الػنقض تطبػق قاعػدة اسػتمرار عقػود العمػل اؼبستخدـعلى صلتو ب

علػػػى كػػػل حالػػػة يسػػػتمر فيهػػػا اؼبلتػػػـز اعبديػػػد بػػػإدارة اؼبرفػػػق دوف البحػػػث عػػػن وجػػػود عبلقػػػة قانونيػػػة بػػػُت 
بُت أصحاب  عادت احملكمة إُف اشًتاط وجود عبلقة قانونية 1986اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت، ويف سنة 

أصػدرت احملكمػة ثبلثػة أحكػاـ  1990العمل اؼبتعاقبُت لتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل، ويف عػاـ 
–ال يشػًتط وجػود عبلقػة قانونيػة بػُت أصػحاب العمػل اؼبتعػاقبُت بػل يكفػي « تتمحػور حػوؿ مػا يلػي:

ع مػػانتقػػاؿ وحػػدة اقتصػػادية ؿبتفظػػة بػػذاتيتها  -السػػتمرار عقػػود العمػػل مػػع اؼبلتػػـز اعبديػػد بػػإدارة اؼبرفػػق
      ».اعبديد يف مباشرة النشاط السابق اؼبستخدـاستمرار 

 
إّف قاعػدة  حالعة التعيميو وبععض الحعاالت المشعابهة: فعي تطبيق قاععدة اسعتمرار عقعود العمعل -2

، وعليو فمىت انتقلت ملكية اؼبؤسسػة أو إدارهتػا عّماؿإُف ضماف استقرار الهتدؼ استمرار عقود العمل 
قاعػػدة اسػػتمرار  مػػن الدولػػة إُف اػبػػواص ) اػبوصصػػة(، واسػػتمرت بعػػد ذلػػك يف نشػػاطها أمكػػن تطبيػػق

عقود العمل، كما تطبق ىذه القاعدة يف اغبالػة العكسػية، أي يف حالػة التػأميم بانتقػاؿ ملكيػة أو إدارة 

                                                 
  .234ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1
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يف ىػذه -ونكػوف  ، 1ُف الدولة، وىبضع الوضع ربت اغبراسة أو االستيبلء إُف نفس القاعدةاؼبؤسسة إ
 .2السابق اؼبستخدـبصدد تغيَت يف اؼبركز القانوين للمالك األصلي، حيث ربل الدولة ؿبل  -اغبالة

 
قد تتعرض اؼبؤسسة العامة إُف صعوبات  :اإلفالسحالة  فيتطبيق قاعدة استمرار عقود العمل -3

، إف َف تتػػػدخل الدولػػػة إلنقاذىػػػا مػػػن 3اقتصػػػادية أو ماليػػػة تصػػػل يف بعػػػض األحيػػػاف إُف حػػػد إفبلسػػػها
 .اإلفبلس
دبصَت مالكها أو مديرىا، فإذا استطاع ىذا  -ولوقت طويل-وقد ارتبط إفبلس اؼبؤسسة  

عن ذلك مت شهر  من الزواؿ وإف عجز األخَت أف يرـب صلحا مع صباعة الدائنُت أنقذ مؤسستو
الفرنسي قد  اؼبشرّعإفبلسو، وتعّرضت اؼبؤسسة للتصفية وتوزيع أمواؽبا على صباعة الدائنُت، إال أّف 

اؼبؤسسة االقتصادية تتألف من ؾبموعة عناصر مادية) رأس  عدؿ عن ىذا اؼبفهـو بعدما الحظ بأفّ 
فبلس ال يعٍت صاحب اؼبؤسسة فقط بل تصل آثاره إُف اؼباؿ( وبشرية)العاملُت باؼبؤسسة(، وأّف اإل

   .4وفقداهنم ؼبصدر رزقهم عّماؿتسريح ال

                                                 
الدولة ؿبل رب العمل األصلي للمؤسسة ، وتصبح بذلك مالكا أو رب  -دبقتضاىا-التأميم واالستيبلء والوضع ربت اغبراسة ىي عملية قانونية ربل  1

إّف فرض اغبراسة على مرفق من اؼبرافق اليت سبارس نشاطا ذباريا أو  «:قض اؼبصرية دبا يليعمل جديد للمؤسسة، ويف ىذا اإلطار قضت ؿبكمة  الن
ء مؤقتا ال يًتتب عليو إهناء عقد االلتزاـ بل ينتج عنو فقط إقصاء اؼبلتـز مؤقتا عن اؼبرفق ورفع يده عن إدارتو يف اصناعيا أو صناعيا اليعدو أف يكوف إجر 

د/ أورده  »  تعهد بو إُف مدير مؤقت زبتاره.. ؼباكبة لبللتزاـ ؿبلو يف ىذه اإلدارة وؽبذه اعبهة أف تدير اؼبرفق بنفسها أو أففًتة اغبراسة وإحبلؿ اعبهة ا
  .234ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،

ليست من أساليب اػبوصصة بل سبثل األسلوب العكسي ؽبا فإنّنا سنكتفي هبذا القدر دوف اػبوض يف  واغباالت اؼبشاهبة لو باعتبار أّف التأميم 2
القانوف  التفاصيل، وقد تناولنا ىذه اغباالت على أساس أهّنا من اغباالت اليت تطبق فيها قاعدة استمرار عقود العمل رغم عدـ النص عليها من طرؼ

 قضاء من أجل ضماف استقرار العّماؿ واغبفاظ على مناصب عملهم.فقد طّبقها ال
 
اؼبشار إليو  ،01-88 للمؤسسات العمومية االقتصادية َف يعد إفبلس اؼبؤسسات العمومية االقتصادية يطرح إشكاال بعد صدور القانوف التوجيهي 3

منو(، وأخضعها لؤلحكاـ اؼبتعلقة باإلفبلس والتسوية القضائية  20ؼبادة سابقا، والذي أضفى الطابع التجاري على شكل ونشاط اؼبؤسسة العمومية ) ا
تخضع الشركات ذات  «:اؼبعدؿ واؼبتمم للقانوف التجاري اليت تنص على 08-93من اؼبرسـو التشريعي  217منو، وكذا اؼبادة  36دبقتضى اؼبادة 

اؼبتعلق بتسيَت رؤوس  25-95، كما أّف األمر  »باإلفالس والتسوية القضائيةرؤوس أموال عمومية كليا أو جزئيا ألحكام هذا الباب المتعلق 
، تستثمره مؤسسات األمواؿ التجارية التابعة للدولة أضفى الصبغة التجارية على اؼباؿ احملاز من طرؼ اؼبؤسسات العمومية ليكوف ماال ذباريا تابعا للدولة

اؼبتضمن قانوف األمبلؾ الوطنية ، كما أف األمر  01/12/1990اؼبؤرخ يف  30-90كاـ القانوف عمومية يف قالب شركات ذبارية زبضع أمواؽبا ألح
ة ما ورد يف اؼبواد ػأّكد على ذبارية أمواؿ اؼبؤسسات العمومية وعلى إمكانية التصرؼ فيها، وخاص العمومية اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات   01-04

 منو. 5و  4،4،7
  .252ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  ٍت،د/ عبد اغبميد عثماف اغبف 4
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بإرساء مبدأ الفصل بُت اؼبدين )أي اؼبدير أو  اؼبشرّعونظرا ؽبذه االعتبارات االجتماعية قاـ  
رب العمل( ومصَت اؼبؤسسة، حيث أخضع مديري الشركات لنظاـ اإلفبلس الشخصي، يف حُت 

جانفي  25أخضع اؼبؤسسة لنظاـ التقوًن االقتصادي واؼباِف، وقد توّج ىذا النظاـ بصدور قانوف 
األمواؿ بالتقوًن  الذي استبدؿ إجراءات التسوية القضائية وتصفية 1985
1بالنسبة للمؤسسات اؼبتعثرة ماليا  Redressement économiqueالقضائي

.   
وسبّر عملية التقوًن بثبلث مراحل ىي مرحلة إعداد اػبطة إلنقاذ اؼبشروع ومرحلة اؼبراقبة ومرحلة 

ئمة مىت استمرت ااعتماد احملكمة ػبطة اإلنقاذ، وخبلؿ ىذه اؼبراحل تبقى عقود العمل سارية وق
 اؼبؤسسة يف نشاطها. 

يسمح وضع اؼبؤسسة باالستمرار ربت إدارة صاحبها، وإذا قّررت  ففي مرحلة اؼبراقبة عادة ما
اليت كانت سارية وقت  عّماؿاحملكمة تأجَت اؼبؤسسة لشخص أخر ففي ىذه اغبالة تستمر عقود ال

رة جديدة ولو بصفة مؤقتة، ويف ىذا بدء اإلجراءات بسبب استمرار اؼبؤسسة يف نشاطها ربت إدا
استمرار اؼبؤسسة يف نشاطها خبلؿ فًتة اؼبراقبة يستتبع  «الشأف قضت ؿبكمة النقض الفرنسية بأّف 

 » قائمة ومستمرة. بقاء عقود العمل
 اؼبستخدـاستمرار اؼبؤسسة ربت إدارة  -بعد عرض اػبطة عليها –إذا قّررت احملكمة  أّما

ل مع ىذا األخَت كما كانت من قبل، وإذا تضمنت خطة الة تستمر عقود العماألصلي، ففي ىذه اغب
اغبق يف التنازؿ اعبزئي عن فرع من فروع اؼبؤسسة فإّف ىذا التنازؿ يستدعي  اؼبستخدـاإلنقاذ منح 

استمرار عقود العمل اليت كانت قائمة وقت حدوث التنازؿ مع اؼبتنازؿ لو، ويف اغبالة اليت تقّرر فيها 
احملكمة استمرار اؼبؤسسة مع شخص من الغَت فإهّنا تعتمد خطة التنازؿ، على أف يكوف الغرض من 

نازؿ ىو استمرار اؼبتنازؿ لو يف تسيَت النشاط نفسو مع استمرار الوظائف نفسها اؼبتعلقة هبذا الت
النشاط، فبا يستدعي بقاء عقود العمل اليت كانت قائمة وقت إسباـ عملية التنازؿ واستمرارىا مع 

 نشاطها أثناء اؼبتنازؿ لو، وأخَتا مىت قّررت احملكمة تصفية اؼبؤسسة قضائيا فإّف اؼبؤسسة تستمر يف
فبّا يستدعي استمرار عقود العمل خبلؿ ىذه الفًتة، وىذا ما أكدتو ؿبكمة النقض فًتة التصفية 

                                                 
 .194د/صباوبي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص  1
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يًتتب على استمرار اؼبؤسسة يف متابعة نشاطها خبلؿ فًتة اؼبراقبة أو  «الفرنسية عندما قضت بأنّو
  » 1التقوًن القضائي أو التصفية استمرار عقود العمل.

 
 يالفرع الثان

 آثار تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل

السابقة على  لتزاماتيًتتب على تطبيق قاعدة استمرار عقود العمل التزاـ اؼبستخدـ اعبديد باال
اليت  لتزاماتانتقاؿ اؼبؤسسة إليو على وجو التضامن مع اؼبستخدـ القدًن، إُف جانب التزامو منفردا باال

نشأت يف ذمتو بعد انتقاؿ اؼبؤسسة إليو، غَت أّف ىذا ال يعٍت عدـ مسؤولية اؼبستخدـ القدًن عن 
 اليت نشأت وحّل ميعاد استحقاقها قبل انتقاؿ اؼبؤسسة. لتزاماتاال

ببقاء عقود العمل رغم  قيتُت، اعبزئية األوُف تتعلئوعليو سنتناوؿ ىذا الفرع بالدراسة يف جز  
 اعبزئية الثانية فتتعلق بتوزيع عبء االلتزاـ بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت. أّمادـ، تغَت اؼبستخ

 
استمرار عقود العمل من النظاـ العاـ، تعد قاعدة  أوال: بقاء عقود العمل رغو تغير المستخدم:

يقع باطبل وعليو ال هبوز االتفاؽ على ـبالفتها واػبروج عليها باالنتقاص فبّا توّفره للعامل من مزايا، و 
سواء يف التصرؼ الناقل ؼبلكية  اؼبستخدـكل اتفاؽ على عدـ استمرارية عقد العمل يف حالة تغيَت 

  2اؼبؤسسة أو يف عقد العمل ذاتو.
ودبقتضى ىذه القاعدة وبل اؼبستخدـ اعبديد ؿبل اؼبستخدـ القدًن بقوة القانوف، وتستمر  

وشروطها وبقّوة القانوف أيضا، أي دوف إخطار من  عقود العمل مع اؼبستخدـ اعبديد جبميع مزاياىا
وىذا ما أكدتو ؿبكمة النقض 3،عملهم إُف اؼبستخدـ اعبديد دو بانتقاؿ عقو عّمالاؼبستخدـ القدًن ل

بانتقاؿ  عّماؿبإخطار ال اؼبستخدـال هبوز لقضاة اؼبوضوع أف يلزموا  « الفرنسية عندما قضت بأنّو:
األصلي  اؼبستخدـ، ومع ذلك ويف حالة قياـ »قانوين عقود عملهم، فهذا االلتزاـ َف يرد بو نصّ 

                                                 
 Cass.soc,26 juin1991, sur le site  http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION :انظر يف ذلك 1

19/09/2012.  
 .504، رسالة دكتوراه، اؼبرجع السابق، ص عّماؿاغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ ال د/ 2

                                   .   Changement d’employeur : conséquences, sur site www.infoprudhommes.fr :انظر يف ذلك 3
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و بانتقاؽبم للعمل لدى مستخدـ جديد فإّف ذلك ال يبكن تفسَته بنشوء عقود عمل عّمالبإخطار 
 . 1جديدة، بل تبقى عقود العمل القديبة سارية مع اؼبستخدـ اعبديد

االلتزاـ بوضع  عّماؿنتقاؿ عقود العمل على رضا العامل، ولكن يقع على عاتق اليتوقف اكما ال   -
اعبديد تطبيقا لقاعدة استمرار عقود العمل اليت تعد من النظاـ العاـ،  اؼبستخدـأنفسهم ربت تصرؼ 

وعليو ال يبلك العامل االعًتاض على ىذا التغيَت الذي طرأ على عملو حىت ولو َف يكن يف مصلحتو، 
يًتتب على تعلق قاعدة استمرار عقود « وىذا ما أّكدتو ؿبكمة النقض الفرنسية حُت قضت بأنّو:

باالنضماـ إُف خدمة اؼبستخدـ اعبديد دوف أف يكوف إلرادهتم  عّماؿالعاـ التزاـ ال العمل بالنظاـ
اعبديد اعتربىا القضاء اهناء  اؼبستخدـ، ويف حالة رفض العامل االنتقاؿ للعمل مع »دخل يف ذلك

 .2صروبا للعقد واستقالة من اؼبنصب
االلتحاؽ دبنصب عمل مت ويشّكل رفض العامل سببا مشروعا للتسريح، سواء تعلق الرفض ب 

ربويلو إليو بسبب انتقاؿ فرع أو خوصصتو وليس فيو تعديل جوىري لشروط العقد، أو تعلق برفض 
 .3اعبديد اؼبستخدـالعامل االنضماـ إُف خدمة 

كما ال يتوقف انتقاؿ عقود العمل على رضػا اؼبسػتخدمُت اؼبتعػاقبُت، وتطبيقػا لػذلك قضػت ؿبكمػة   -
اعبديػد  اؼبسػتخدـالتلقائية الستمرار عقود العمػل التػزاـ يًتتب على الصفة « أنّو:النقض الفرنسية على 

، ويف حالػة رفػض أي مػن اؼبسػتخدمُت »إُف خدمتو دوف أف يكوف إلرادتو دخل يف ذلك عّماؿبضم ال
اؼبتعػػػػاقبُت اإلبقػػػػاء علػػػػى عقػػػػد العمػػػػل فػػػػإّف ذلػػػػك يعتػػػػرب فسػػػػخا لػػػػو بػػػػاإلرادة اؼبنفػػػػردة، وعليػػػػو ال هبػػػػوز 
للمستخدـ القدًن التحلل من العقود السػارية بسػبب تركػو للمؤسسػة، كمػا ال هبػوز للمسػتخدـ اعبديػد 

العقػػد ال يلػػـز إالّ عاقديػػو، وباؼبقابػػل ال هبػػوز  التحلػػل مػػن ىػػذه العقػػود علػػى أسػػاس أنّػػو مػػن الغػػَت وأفّ 
ليلقػػػي علػػى عػػػاتق للعامػػل االدعػػاء بػػػأّف تغيػػَت اؼبسػػتخدـ القػػػدًن يعتػػرب تغيػػَتا لشػػػرط جػػوىري يف العقػػد 

اؼبسػتخدـ القػدًن تبعػة إهنػاء عقػده، فػإذا مػا اسػتند العامػل ؽبػذا السػبب اعتػرب الفسػخ ؾبػردا مػن السػػبب 
 .4ية الفسخاؼبشروع وربّمل العامل مسؤول

                                                 
  .267ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1

    .Changement d’employeur : conséquences, précité :                                                                انظر يف ذلك 2

                    Antoine MAZEAUD, Refus du salarié d’ accepter le transfert de son contrat prévu par   :يف ذلك انظر 3

     accord collectif en cas de perte de marché, DR, soc,№05,mai 2006,p518.                                                            

 وما يليها. 268ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  عبد اغبميد عثماف اغبفٍت،د/  4
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كما تطرح مسألة ـبالفة قاعدة استمرار عقود العمل دبقتضى اتفػاؽ، وباعتبػار أّف أي اتفػاؽ يقضػي   -
يقػع بػاطبل، كمػا يقػع بػاطبل كػل اتفػاؽ مػن  عّمػاؿدبخالفتها أو باالنتقاص فبّا توّفره من ضباية قانونيػة لل

سػواء كػاف  ،عّمػاؿار عقػود العمػل للشأنو تضػييق نطػاؽ الضػمانات التشػريعية الػيت تقررىػا قاعػدة اسػتمر 
األصػػػػلي والعامػػػػل أو يف العقػػػػد اؼبػػػػرـب بػػػػُت اؼبسػػػػتخدمُت  اؼبسػػػػتخدـاالتفػػػػاؽ واردا يف العقػػػػد اؼبػػػػرـب بػػػػُت 

، وترتيبػا علػى ذلػك قضػت ؿبكمػة الػنقض اؼبتعاقبُت أو يف اتفاؽ الحػق بػُت اؼبسػتخدـ اعبديػد والعامػل
رغػػػم بيػػػع اؼبؤسسػػػة واتفػػػاؽ البػػػائع واؼبشػػػًتي علػػػى قيػػػاـ األوؿ بتعػػػويض  باسػػػتمرار عقػػػود العمػػػلاؼبصػػرية 

و حػىت يعتػربوا مفصػولُت يف تػػاريخ البيػع وتصػبح عبلقػتهم باؼبشػًتي عبلقػػة عمػل جديػدة تبػدأ مػػن عّمالػ
 .1شرائو للمؤسسةتاريخ 

تبػػدأ االتفػػاؽ الػػذي قػػد يػػرـب بػػُت اؼبسػػتخدمُت اؼبتعػػاقبُت، والػػذي يقضػػي بػػأف كمػػا يقػػع بػػاطبل  
مػن تػاريخ االنتقػاؿ، ألّف اؼبقػرر قانونػا  -يف حالة انتقاؽبم للعمل مع اؼبسػتخدـ اعبديػد- عّماؿأقدمية ال

ربتسػػب مػػن تػػاريخ إبػػراـ عقػػد العمػػل األصػػلي، وال تػػأثَت النتقػػاؿ عقػػود العمػػل إُف  عّمػػاؿأّف أقدميػػة ال
  .2قد استمروا يف نفس النشاط السابق عّماؿمستخدـ آخر ماداـ أّف ال

حقوقػػػا أو مزايػػػا َف تكػػػن مػػػن  عّمػػػاؿإذا وجػػػد اتفػػػاؽ مػػػع اؼبسػػػتخدـ اعبديػػػد يقضػػػي دبػػػنح ال اأّمػػػ 
عبلقػة عملهػم مػع اؼبسػتخدـ القػدًن فػإّف ىػذا االتفػاؽ يعػّد مشػروعا وغػَت ـبػالف نصيبهم أثنػاء سػرياف 

األصػل أف « لقاعدة استمرار عقود العمل، وىذا ما أكدتو ؿبكمة ربكيم القػاىرة حػُت ذىبػت إُف أف 
اعبديد وبقق  اؼبستخدـيستمر عقد العمل األصلي بقوة القانوف ما َف يكن العقد اعبديد اؼبعروض من 

يعػػػد  «، ويف ىػػػذا اإلطػػػار قضػػػت ؿبكمػػػة الػػػنقض الفرنسػػػية بأنّػػػو   »3مزايػػػا َف وبققهػػػا العقػػػد السػػػابق.
علػى مػنحهم ضػمانات أكثػر مػن الػيت كػاف يقررىػا العقػد  عّمػاؿاعبديػد مػع ال اؼبسػتخدـمشروعا اتفػاؽ 

  4»السابق.

                                                 
، رسالة عّماؿاغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ ال د/، نقبل عن 1087-14-49، جلسة 148: الطعن رقم انظر يف ذلك 1

  .504السابق، ص دكتوراه، اؼبرجع 

 .278ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 2

 .595، ص 2003 رية،قانوف العمل، عقد العمل الفردي، دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكند، نباـ ؿبمد ؿبمود زىراف د/ 3
                                                                                              .Cass.soc, 28 oct, 1970, Bull. Civ.v,№ 56 :انظر يف ذلك 4
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بالنسبة للحقػوؽ واالمتيػازات اؼبكتسػبة فػإف اؼبسػتخدـ اعبديػد ملػـز بعػدـ اؼبسػاس هبػا سػواء  أّما 
ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنصب العمػل أو باألجػػػػػػػػػػػتعلقت ىػذه اغبقػوؽ باالمتيػازات اؼبرتبطػة بالعمػل كػالتكييف اؼبهػٍت ل

 . 1أو باألقدمية
وعليو وبتفظ العامل بالتكييف اؼبهٍت لعملو كما ىػو، فػبل هبػوز للمسػتخدـ اعبديػد تنزيػل رتبتػو  

أو نقلو إُف مركز أدىن، باعتبار أّف كل تنزيػل أو نقػل يعػد تعػديبل لشػرط جػوىري يف العقػد، وإذا رفضػو 
ـ اعبديػػػد، ويوصػػػف بأنّػػػو غػػػَت مشػػػروع، ويفتقػػػد للسػػػبب العامػػػل ينسػػػب إهنػػػاء عقػػػد عملػػػو للمسػػػتخد
ال هبػوز االنتقػاص منػو ربػت  كامبل وجبميػع ملحقاتػو، إذاغبقيقي واعبدي، ووبتفظ العامل أيضا بأجره  

ىػو يف حقيقػة األمػر إالّ  أي تربيػر، وباعتبػار أّف اسػتمرار عقػود العمػل ربػت إدارة اؼبسػتخدـ اعبديػد مػا
واؼبرتبطػػػػة  عّمػػػػاؿدى اؼبسػػػػتخدـ القػػػػدًن، فػػػػإّف كػػػػل اغبقػػػػوؽ اؼبسػػػػتحقة للاسػػػػتمرار لنفػػػػاذ عقػػػػد العمػػػػل لػػػػ

العامػػل يف خدمػػة اؼبسػػتخدـ القػػدًن، دوف اعتبػػار لتعاقػػب  باألقدميػػة ربسػػب علػػى أسػػاس تػػاريخ دخػػوؿ
 .2اؼبستخدمُت

األمثلػػػػة اؼبتعلقػػػػة بػػػػاغبقوؽ اؼبرتبطػػػػة باألقدميػػػػة مكافػػػػأة هنايػػػػة اػبدمػػػػة، اإلجػػػػازة السػػػػنوية،  ومػػػػن 
، غػػَت أّف التػػزاـ اؼبسػػتخدـ اعبديػػد بػػاحًتاـ مػػا ورد يف عقػػود العمػػل 3إٍفالتعػػويض عػػن مػػدة اإلخطػػار...

د ػقػػػػػػػػػػديل العػػػػػػػػالسارية لػدى اؼبسػتخدـ القػدًن ال يعػٍت عػدـ إمكانيػة تعػديلها أو إهنائهػا مطلقػا، ألّف تع
أو إهنائػػػو مػػػن السػػػلطات الػػػيت يبارسػػػها اؼبسػػػتخدـ يف إطػػػار قػػػانوين مقيػػػد سػػػيتم التطػػػرؽ إليػػػو يف الفصػػػل 

 الثالث من ىذا الباب.
 

يف  تطبيقا لقاعدة استمرار عقود العمل بين المستخدمين المتعاقبين: لتزاماتثانيا: توزيع عبء اال
حالػػة حػػدوث تغيػػَت يف الوضػػعية القانونيػػة للهيئػػة اؼبسػػتخدمة، فػػإّف العقػػود اؼبربمػػة مػػع اؼبسػػتخدـ القػػدًن 
يلتػػـز هبػػا اؼبسػػتخدـ اعبديػػد، ووبػػل ىػػذا األخػػَت ؿبػػل اؼبسػػتخدـ القػػدًن يف الوقػػت الػػذي َف يػػوؼ ىػػذا 

الواجبػة علػى  لتزامػاتكل االو، فهل يتحّمل اؼبستخدـ اعبديد الوفاء بعّمالو ذباه التزاماتاألخَت ببعض 
اؼبسػػػتخدـ القػػػدًن حػػػىت ولػػػو نشػػػأت واسػػػتحقت قبػػػل انتقػػػاؿ اؼبؤسسػػػة إليػػػو أـ أّف األمػػػر يقتصػػػر علػػػى 

 اؼبستحقة بعد انتقاؿ ملكية وإدارة اؼبؤسسة؟ لتزاماتاال
                                                 

 .191اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 1

 .191ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 2

 .194اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 3
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يف القانوف اؼبدين عدـ افًتاض التضامن بُت اؼبػدينُت إالّ باتفػاؽ أو بػنص  تقضي القواعد العامة 
الػيت رتبهػا عقػد العمػل قبػل انتقػاؿ  لتزامػاتلذلك يبقى اؼبستخدـ السابق ملتزما وحده باال ،القانوفيف 

ملكية اؼبؤسسة إُف اؼبستخدـ اعبديد، غَت أّف مقتضيات اغبماية وضمانا للعامل يف اقتضػاء حقػو دوف 
يػػػة مبػػػدأ عّمالات الأقػػػّرت التشػػػريع ،عنػػػاء، وحػػػىت ال يبقػػػى العامػػػل تائهػػػا بػػػُت اؼبسػػػتخدـ القػػػدًن واعبديػػػد

اؼبًتتبة عن عقود العمل قبل انتقاؿ  لتزاماتاؼبسؤولية التضامنية بُت اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت عن تنفيذ اال
بانتقاؿ اؼبلكية، كما يف اؽببػة والػدمج والبيػع، أو تعلػق األمػر بانتقػاؿ اؼبنفعػة  اؼبؤسسة، سواء تعلق األمر 

 .1كما يف اإلهبار
من قانوف العمل اؼبصري على اؼبسؤولية التضامنية ألصحاب  09اؼبادة ويف ىذا اإلطار نّصت  

 عّمػػػاؿ... ويكػػػوف اػبلػػػف مسػػػؤوال بالتضػػامن مػػػع أصػػػحاب األ «العمػػل اؼبتعػػػاقبُت، حيػػػث جػػػاء فيهػػا 
   » الناشئة عن ىذه العقود. لتزاماتعن تنفيذ صبيع االالسابقُت 
-من قانوف العمل الفرنسػي علػى أّف اؼبسػتخدـ اعبديػد يلتػـز  L1224-2كما نصت اؼبادة  
الػػيت كانػػت علػػى عػػاتق اؼبسػػتخدـ القػػدًن يف تػػاريخ التغيػػَت  لتزامػػاتباال -الػػذين انتقلػػوا إليػػو عّمػػاؿذبػػاه ال

وتصػػفية األمػػواؿ وحالػة حلػػوؿ مسػػتخدـ جديػػد ؿبػػل مسػػتخدـ قػػدًن ماعػدا يف حالػػة التسػػوية القضػػائية 
اتفػػاؽ أو عبلقػػة قانونيػػة، ويلتػػـز اؼبسػػتخدـ القػػدًن بػػأف يػػرد للمسػػتخدـ اعبديػػػد جػػد بينهمػػا و دوف أف ي

اؼببػػالغ الػػيت دفعهػػا ىػػذا األخػػَت إالّ إذا وجػػد بػػُت اؼبسػػتخدـ القػػدًن واعبديػػد اتفػػاؽ يقضػػي باعتبػػار ىػػذا 
 .2لتزاماتاألخَت مسؤوال وحده عن ىذه اال

مبػػػدأ اؼبسػػػػؤولية التضػػػػامنية بػػػػُت الفرنسػػػي قػػػػد أقػػػػّر  اؼبشػػػػرّعومػػػن خػػػػبلؿ ىػػػػذا الػػػنص يتضػػػػح أّف  
اؼبستخدمُت اؼبتعاقبُت، مث أورد على ىذا اؼببدأ اسػتثناءين، إضػافة إُف إمكانيػة رجػوع اؼبسػتخدـ اعبديػد 

األخػَت، وعليػو سػنتناوؿ اؼببػدأ يف مسػتحقة مػن طػرؼ ىػذا  التزامػاتعلى اؼبستخدـ القدًن دبا وفّاه مػن 
 جزئية أوُف واالستثناءات يف جزئية ثانية.

                                                 
 .596عقد العمل الفردي، اؼبرجع السابق، ص  قانوف العمل،نباـ ؿبمد ؿبمود زىراف،  د/ 1
 اليت تنّص على: من قانوف العمل الفرنسي L1224-2انظر يف ذلك اؼبادة  2

« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui 

incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. 

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la 

modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue 

entre eux. » 
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فػػإّف اؼبسػػتخدـ اعبديػػد ال يكػػوف متضػػامنا مػػع اؼبسػػتخدـ  بالنسععبة لمبععدأ المسععؤولية التضععامنية: -1

اعبديػد  اؼبسػتخدـعػن انتقػاؿ اؼبؤسسػة إال إذا انتقلػت ىػذه اؼبؤسسػة إُف السابقة  لتزاماتالقدًن عن اال
بناء على اتفاؽ أو ما يعرّب عنو بعبارة وجود عبلقة قانونية بُت اؼبسػتخدمُت اؼبتعػاقبُت أساسػها البيػع أو 

اؼبسػػػػتخدـ اعبديػػػػد التضػػػػامنية تقتصػػػػر فقػػػػط علػػػػى لية و مسػػػػؤ  ، كمػػػػا أفّ االنػػػػدماجالتنػػػػازؿ أو اإلهبػػػػار أو 
التغيػَت، أي الػيت كػاف انتقاؽبػا   اليت ترتبت على عقود العمػل الػيت كانػت قائمػة وقػت حػدوث لتزاماتاال

العقػػػود الػػػيت انتهػػػت أو أهنيػػػت قبػػػل انتقػػػاؿ اؼبؤسسػػػة فػػػبل يشػػػملها مبػػػدأ  أّمػػػاكػػػأثر النتقػػػاؿ اؼبؤسسػػػة، 
 .1اؼبسؤولية التضامنية ويسأؿ اؼبستخدـ القدًن وحده عنها

اؼبسػتحقة األجػور وملحقاهتػا، اؼبكافػآت اليت تكػوف ؿبػبل للمسػؤولية التضػامنية  لتزاماتومن اال 
 لتزامػاتقبل تغيَت اؼبستخدـ وؼبنها َف تدفع، التعػويض عػن العجػز بسػبب إصػابة العمػل، فكػل ىػذه اال

مػػن قػػانوف العمػػل الفرنسػي تقػػع علػػى عػػاتق اؼبسػػتخدـ اعبديػػد،  L1224-2أصػبحت دبقتضػػى اؼبػػادة 
طػػار تنتقػػل سػػرياف مهلػػة اإلخو، وخػػبلؿ عّمالػػوقػػد وبػػدث أف يقػػـو اؼبسػػتخدـ القػػدًن بإهنػػاء عقػػد أحػػد 

 ملكية اؼبؤسسة إُف اؼبستخدـ اعبديد فهل يكوف ىذا األخَت مسؤوال عن تعويض العامل اؼبفصوؿ؟
 لتزامػاتمن قانوف العمل الفرنسي قبدىا َف تفػرؽ بػُت اال L1224-2بالرجوع إُف نص اؼبادة        

ؤوال عػػن تعػػويض ىػػذا الناصبػػة عػػن تنفيػػذ العقػػود أو عػػن إهنائهػػا، وبالتػػاِف يكػػوف اؼبسػػتخدـ اعبديػػد مسػػ
مطالبػة اؼبسػتخدـ  عّمػاؿقضت بو ؿبكمة النقض الفرنسية بػأّف لل وىذا ما، 2العامل على وجو التضامن

، ويف صبيػػع » اعبديػػد بتعػػويض التسػػريح مػػىت كانػػت اؼبؤسسػػة قػػد انتقلػػت إليػػو خػػبلؿ مهلػػة اإلخطػػار.
بقيمػػة مػػا وفّػػاه، إالّ إذا وجػػد األحػػواؿ يكػػوف للمسػػتخدـ اعبديػػد حػػق الرجػػوع علػػى اؼبسػػتخدـ القػػدًن 

 فيما بينهما. لتزاماتاتفاؽ يقضي بتوزيع عبء اال
مػػن قػػػانوف العمػػل الفرنسػػػي فإنّػػو بإمكػػػاف  L1224-2وعليػػو ووفقػػػا للفقػػرة الثانيػػػة مػػن اؼبػػػادة  

سػػابقة علػػى التغيػػَت، ويسػػتند  التزامػػاتاؼبسػػتخدـ اعبديػػد الرجػػوع علػػى اؼبسػػتخدـ القػػدًن دبػػا وفّػػاه مػػن 
اؼبنصػوص عليهػا إُف قواعػد اغبلػوؿ القػانوين اعبديد يف رجوعو على اؼبستخدـ القدًن دبا وفّػاه  اؼبستخدـ
    1.من القانوف اؼبدين اعبزائري 261واليت تقابلها اؼبادة  3من القانوف اؼبدين الفرنسي 1251يف اؼبادة 

                                                 
 .307ص على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق،  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 1

 وما يليها. 145اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 2

 .310على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 3



50 
 

اؼبتعاقبُت فإّف القػانوف ذاتػو ىػو وإذا كاف القانوف يقّر دببدأ اؼبسؤولية التضامنية بُت اؼبستخدمُت  
السػابقة علػى تغيػَت اؼبسػتخدـ ولكػن بنػاًء  لتزامػاتالذي هبعل اؼبستخدـ اعبديػد مسػؤوال وحػده عػن اال

ة ػػػػػػػػة اؼبؤسسػػػػػػػػػػػػػػيف التصػرؼ الػذي انتقلػت دبوجبػو ملكي أّمػاعلى اتفاؽ بػُت اؼبسػتخدمُت اؼبتعػاقبُت فػَتد 
اؼبتعاقبػػػاف عنػػػد إبرامهمػػػا للتصػػػرؼ الناقػػػل  اؼبسػػػتخدماف، فقػػػد يتفػػػق أو يكػػػوف دبوجػػػب اتفػػػاؽ مسػػػتقل
اعبديػػػد  اؼبسػػػتخدـالقػػػدًن مقابػػػل ربّمػػػل  اؼبسػػػتخدـالػػػذي وبصػػػل عليػػػو للمؤسسػػة علػػػى زبفػػػيض الػػػثمن 

بعػػد –اعبديػػد  اؼبسػػتخدـالسػػابقة علػػى انتقػاؿ اؼبؤسسػػة، وقػػد يػػتم االتفػػاؽ علػى قيػػاـ  لتزامػػاتعػبء اال
اؼباليػة  لتزامػاتالقػدًن عػبء اال اؼبسػتخدـعلػى أف يتحّمػل  عّماؿبتسريح بعض ال -انتقاؿ اؼبؤسسة إليو

اؼبًتتبة على تسروبهم، كتعويض مهلة اإلخطار أو مكافأة هناية اػبدمة، ويف ىذا اإلطار قضت ؿبكمة 
يعّد مشػروعا الشػرط اؼبتفػق عليػو بػُت مػؤجر اسػتغبلؿ احملػل التجػاري واؼبسػتأجر  «استئناؼ فرساي بأنّو

اؼبسػػتأجر بػأف يتحّمػػل التعويضػات اؼبسػػتحقة لعّمػاؿ اؼبػػؤجر الػذين مّت فصػػلهم و، والػذي التػػـز دبقتضػاه لػ
قبل تػأجَت اسػتغبلؿ احملػل، وذلػك مػىت قػّرر اؼبسػتأجر االسػتمرار يف اسػتغبلؿ احملػل واإلبقػاء علػى عقػود 

 2» .العمل
والػػيت ترتبػػػت بعػػد انتقػػاؿ اؼبؤسسػػػة إُف أّمػػا بالنسػػبة لبللتزامػػػات البلحقػػة علػػى تغيػػػَت اؼبسػػتخدـ  

اؼبستخدـ اعبديد فيتحّملها ىذا األخَت دوف أف يشاركو اؼبستخدـ القدًن يف شيئ، وال تثور شبة صعوبة 
 . 3تعويض إصابات العملو  بشأف االلتزامات اعبديدة كاألجر وملحقاتو، اؼبكافآت، اؼبنح،

مػػػل ولكػػػن َف تسػػػتحق للعّمػػػاؿ إالّ يف وقػػػت أّمػػا االلتزامػػػات القديبػػػة الػػػيت تولػػػدت عػػػن عقػػد الع 
الحػػػق كمقابػػػل اإلجػػػازة السػػػنوية عػػػن مػػػدة عمػػػل كػػػاف معظمهػػػا لػػػدى اؼبسػػػتخدـ القػػػدًن، فيلتػػػـز هبػػػا 

منحػة آخػر العػاـ )منحػة الشػهر الثالػث عشػر( للقاعػدة اؼبستخدـ اعبديد وحده وببل تضامن، وزبضػع 
لتجاري مقابل نسبة مئوية معينة واليت سبػت يف نفسها، وكذا العمولة عن الصفقات اليت أجراىا اؼبمثل ا

اؼبؤسسػػة إُف اؼبسػػتخدـ اعبديػػد وىػػو ظػػل خدمػػة اؼبسػػتخدـ القػػدًن، إالّ أهّنػػا َف تسػػتحق إالّ بعػػد انتقػػاؿ 
 4الوقت الذي مّت فيو ربصيل اؼببيعات وحىت الربح.

                                                                                                                                                         
إذا قاـ بالوفاء شخص غَت اؼبدين حل اؼبويف ؿبل الدائن الذي استوىف حقو، وذلك إذا كاف اؼبويف  «من القانوف اؼبدين اعبزائري على 481تنص اؼبادة  1

  » ملزما بالدين مع اؼبدين أو ملزما بوفائو عنو...

 .313على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 2

 .178اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 3

 .315على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 4
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من مػع أهّنػا وقد يبدو من الظلم أف يتحّمل ىذه االلتزامات اؼبستخدـ اعبديػد وحػده وبػبل تضػا 
اغبق للمستخدـ اعبديد بالرجوع على اؼبسػتخدـ  اؼبشرّعنشأت قبل انتقاؿ اؼبؤسسة إليو، لذلك أعطى 

القدًن دبا وفّاه عػن مػدة خدمػة سػابقة علػى أسػاس دعػوى اإلثػراء بػبل سػبب ولػيس علػى أسػاس دعػوى 
 1من قانوف العمل الفرنسي. L1224-2اغبلوؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

 
الفرنسي من دائرة اؼبسػؤولية  اؼبشرّعأخرج : بدأ المسؤولية التضامنيةاالستثناءات الواردة على م -2

 حالتُت: -L1224-2من خبلؿ نص اؼبادة -التضامنية 
 حالة تغيَت اؼبستخدـ وفقا إلجراءات التسوية القضائية وتصفية األمواؿ، -
 بينهما، باستغبلؿ مرفق عاـ.وجود عبلقة قانونية حالة تعاقب مستخدمُت دوف  -

حيػػث تكمػػن اغبكمػػة مػػن إعفػػاء اؼبسػػتخدـ اعبديػػد مػػن الوفػػاء بااللتزامػػات الػػيت نشػػأت لػػدى  
 اؼبستخدـ القدًن، وقبل انتقاؿ اؼبؤسسة إليو فيما يلي:

 بالنسػػػػبة غبالػػػػة التسػػػػوية القضػػػػائية وتصػػػػفية األمػػػػواؿ يعفػػػػى اؼبسػػػػتخدـ اعبديػػػػد مػػػػن الوفػػػػاء بػػػػديوف -*
إدارة نظػػاـ تػػأمُت ديػػوف  اربػػادًن السػػابقة لوجػػود ىيئػػة ضػػامنة للوفػػاء هبػػذه الػػديوف وىػػي اؼبسػػتخدـ القػػد

العػػاملُت ) اربػػػاد الػػػدائنُت (، كمػػػا أّف القػػوؿ دبسػػػؤولية اؼبسػػػتخدـ اعبديػػػد علػػى وجػػػو التضػػػامن أمػػػر قػػػد 
عبئا  والديوف اؼبستحقة للعّماؿيؤدي إُف عواقب وخيمة بالنسبة للعّماؿ، حيث تكوف ىذه االلتزامات 

ثقػػػيبل علػػػى اؼبسػػػتخدـ اعبديػػػد، وأّف عػػػدـ قػػػدرة ىػػػذا األخػػػَت علػػػى تسػػػديدىا يعػػػّرض حقػػػوؽ العّمػػػاؿ 
كما أّف إعماؿ اؼبسؤولية التضامنية يقتضي إلػزاـ اؼبسػتخدـ اعبديػد بتسػديد الػديوف اؼبسػتحقة  للضياع،

لػيت تواجػو بعػض للعماؿ يف حالة تصفية اؼبؤسسة، وىو ما يؤدي إُف العزوؼ عن شراء ىػذه اؼبؤسسػة ا
 2الصعوبات.

أّمػػػا بالنسػػػبة غبالػػػة تعاقػػػب مسػػػتخدمُت دوف وجػػػود عبلقػػػة قانونيػػػة بينهمػػػا فػػػإّف إعمػػػاؿ اؼبسػػػؤولية  -*
التضامنية بينهما من شأنو أف يؤدي إُف إحجاـ اؼبقاولُت أو اؼبلتزمُت بأداء اػبدمات عن التقدـ ليحّلوا 

إُف عرقلػة سػػَت  -وثػويف حالػة حد –ؿبػل اؼبلتػزمُت اآلخػرين يف أداء ىػذه اػبػدمات، وىػو مػا قػد يػؤدي 
 االقتصاد.

                                                 
 .176اؼبرجع السابق، ص  د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، 1

 .319على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  اؼبستخدـأثر تغيَت  د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، 2
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ؼبػػػػادة ا إُف اغبػػػالتُت اؼبػػػػذكورتُت دبقتضػػػػى حالػػػػة أخػػػػرى أنّػػػػو كػػػػاف علػػػػى اؼبشػػػرع أف يضػػػػيف ونحعععن نععععرى
L1224-2 التنػػازؿ ، وىػػي حالػػة مشػػًت اؼبؤسسػػة العامػػة يف إطػػار عمليػػة مػػن قػػانوف العمػػل الفرنسػػي

كانػت علػى كاىػل اؼبؤسسػة العامػة قبػل   ،، حىت ال يتورط اؼبستخدـ اعبديد يف ديوف ثقيلػة سػابقةعليها
مػػػن كػػػاف خوصصػػػتها، وإذا كنّػػػا قػػػد عرّبنػػػا عػػػن وجهػػػة نظرنػػػا هبػػػذا النقػػػد اؼبوجػػػو للمشػػػرع الفرنسػػػي فإنّػػػو  

 ، َف يعػاًف إطبلقػا اؼبسػؤولية التضػامنية للمسػتخدمُت اؼبتعػاقيننتقد اؼبشرع اعبزائػري الػذي ناألجدر أف 
اؼبتعلػق بعبلقػات  11-90من قانوف  74من خبلؿ اؼبادة -ل العم واكتفى بإقرار مبدأ استمرار عقود

الػػذي أورد مبػػدأ اؼبسػػؤولية  دوف أي تفصػػيل، فلػػم وبػػذو حػػىت حػػذو اؼبشػػرع اؼبصػػري -العمػػل اعبزائػػري
ويكوف اػبلف مسؤوال بالتضامن مع  «من قانوف العمل اؼبصري اليت نّصت على 9التضامنية يف اؼبادة 

 » .نفيذ صبيع االلتزامات الناشئة عن ىذه العقودأصحاب األعّماؿ السابقُت عن ت
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 المبحث الثاني
 تفعيل دور المساهمة العّمالية في المؤسسات المخوصصة

قد ال يكفي تفعيل قاعدة استمرار عقود العمل لتوفَت اغبماية القانونية اؼبستوجبة للعامل، يف 
اؼبؤسسة االقتصادية، حُت يرى اؼبستخدـ اعبديد ضرورة االستغناء عن خدمة بعض  حالة خوصصة

العماؿ استنادا إُف سلطتو التنظيمية، حينئذ ال يبقى لنا سوى تفعيل دور اؼبسانبة العمالية يف 
اؼبؤسسات اؼبخوصصة، سواء عن طريق الوسائل اؼبقررة قانونا اؼبتمثلة أساسا يف سبليك األسهم للعماؿ 

مؤسسة اؼبخوصصة، ػػػػع زبفيض سعر التنازؿ أو سبكُت العماؿ من فبارسة حق األولوية الستعادة الم
أو عن طريق الوسائل البديلة اؼبتمثلة يف تشجيع العماؿ اؼبسرحُت على إنشاء مؤسسات صغَتة توّفر 

ؼبمارسة  ؽبم فرص عمل جديدة، واعتبار التدريب اؼبهٍت التحويلي كمدخل إلعادة تأىيل العّماؿ
 عمل جديد.

وعليو سنخّصص اؼبطلب األوؿ للوسائل اؼبقررة قانونا لتشجيع اؼبسانبة العمالية، أّما اؼبطلب   
 الثاين فسنخصصو لدور الوسائل البديلة يف تفعيل اؼبسانبة العمالية.

 
 وللمطلب األا

 الوسائل المقررة قانونا لتشجيع المساهمة العمالية
 -وحىت يف الدوؿ النامية كاعبزائر-يف أغلب الدوؿ اؼبتقدمة  ارتبطت عمليات اػبوصصة

 ألّف من أىداؼ اػبوصصة احملافظة على كل مناصب العمل  1بازباذ إجراءات ضبائية لصاٌف العماؿ،
وتكوف اإلجراءات اؼبتخذة لصاٌف العّماؿ إّما يف صورة سبليك األسهم  2اؼبأجورة فيها أو بعضها،
سبة معينة، مع زبفيض سعر التنازؿ وتقسيط قيمة األسهم اؼبشًتاة من  طرؼ للعماؿ ؾبانا يف حدود ن

                                                 
شرط اقًتحت شركة تسيَت اؼبسانبات لصناعة اؼبواد اغبمراء و اػبزؼ الصحي بتلمساف خوصصة شركة ـبتصة يف اػبزؼ، وعلق التنازؿ عنها على  1

 .797ربيعة، اؼبرجع السابق، ص  د/صباوبي، نقبل عن: االحتفاظ بكل العمال

هبب أاّل تتقرر عمليات  «اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية، اؼبشار إليو سابقا، و اليت تنص على:  22-95من األمر  4انظر يف ذلك: اؼبادة  2
الحفاظ على كل مناصب العمل ديثها أو إذا كانت الغاية منها إصبلح اؼبؤسسة أو رب أعبله، أو يرخص هبا إالّ  2اػبوصصة اؼبذكورة يف اؼبادة  

يبكن أف تستفيد عمليات اػبوصصة من مزايا خاصة ...و ذلك عندما  «على   04-01من األمر 17ت اؼبادة ، كما نصّ «هاالميجورة فيها أو بعض
 «يلتـز اؼبشًتي بإصبلح اؼبؤسسة و/أو اغبفاظ على صبيع مناصب الشغل فيها أو جزء منها.
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العماؿ، وإّما عن طريق سبكُت العماؿ من فبارسة حق األولوية يف شراء أسهم اؼبؤسسة اؼبخوصصة 
 وفبارسة حق االستعادة عن طريق الشفعة.

تنازؿ أّما الفرع الثاين وعليو سنتناوؿ يف الفرع األوؿ سبليك األسهم للعماؿ مع زبفيض سعر ال
 لتمكُت العماؿ من فبارسة حق األولوية يف شراء أسهم اؼبؤسسة اؼبخوصصة. فسنخّصصو

 
 الفرع األول

 مع تخفيض سعر التنازل تمليك األسهو للعمال مجانا
باىتماـ كبَت من طرؼ ـبتلف التشريعات، وذلك من  وبظى عّماؿ اؼبؤّسسة اؼبخوصصة

خبلؿ سبليك نسبة معينة من أسهم اؼبؤسسة للعّماؿ ؾبانا، مع زبفيض سعر التنازؿ يف حالة إبداء 
العّماؿ رغبتهم يف شراء أسهم اؼبؤسسة اؼبخوصصة فبّا يؤدي إُف بث االنتماء لدى العماؿ وإشعارىم 

 تناوؿ كل جزئية على حدى. وعليو سن  1بأهنم يبلكوف شركتهم،
 

نظاـ سبليك األسهم للعماؿ من أىّم صور اؼبسانبة  يعدّ  أوال: تمليك األسهو للعمال مجانا:
العمالية يف اؼبؤسسة اؼبخوصصة، لذلك حرصت التشريعات العّمالية وتشريعات اػبوصصة على 

عفة اإلنتاج وربقيق زبصيص نسبة أسهم ؾبانية لعّماؿ اؼبؤسسة اؼبخوصصة، كحافز ؽبم على مضا
االنتماء للمؤسسة باعتباره اؽبدؼ الرئيس للمشاركة العّمالية، لذلك نّص التشريع الفرنسي على منع 

 2سنوات. 05العّماؿ من تداوؿ ىذه األسهم خبلؿ مدة 
منح األشخاص اؼبشار  06/08/1986اؼبؤرخ يف  912-86وقد أجاز قانوف اػبوصصة الفرنسي  

أسهما ؾبانية سبّثل نسبة من األسهم اؼبباعة من الدولة ال تتجاوز قيمتها نصف   11إليهم يف اؼبادة 
 3اغبد األقصى لبلشًتاؾ الشهري للضماف االجتماعي اػباص بالعامل.

أّما الدكتور أضبد ؿبرز فقد قّدـ اقًتاحا يف شكل قانوف بعنواف سبويل أسهم العّماؿ من فائض  
ى من خبللو إُف تشجيع اؼبسانبة العمالية يف اؼبؤسسات اشًتاكات التأمُت االجتماعي، ويسع

اؼبخوصصة، وإذا مت تطبيق اقًتاحو ستكوف مسانبة العّماؿ حقيقية ال صورية، حبيث يتم سبويل 
                                                 

 .44سبليك أسهم العّماؿ وسياسة اػبصخصة يف مصر، اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد ؿبرز، د/ أضبد 1

 .444د/ أضبد ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، اؼبرجع السابق، ص  2

 .178د/ مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص  3
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األسهم اؼبراد بيعها من أمواؿ التأمُت االجتماعي وسبليكو لعماؿ اؼبؤسسة اؼبخوصصة، باعتبار أّف 
  1ىي إال أجور مؤجلة مستحقة للعماؿ. ماعية مافائض اشًتاكات التأمينات االجت

أّما القانوف اعبزائري فقد حّدد النسبة اليت سبلك للعّماؿ من رأظباؿ اؼبؤسسة اؼبعنية، وىذا من  
حيث ظبحت بتمليك  04،3-01من األمر  28وكذا اؼبادة  22،2-95من األمر  36خبلؿ اؼبادة 

من رأظباؿ اؼبؤسسة اؼبعنية يف شكل أسهم دوف  %10 أجراء اؼبؤسسات العمومية اؼبرّشحة للخوصصة
 أف يكوف ؽبم حق التصويت وال حق التمثيل يف ؾبلس اإلدارة.

أّف األسهم اجملانية ال سبنح للعّماؿ إاّل يف حالة  04-01من األمر  28ويفهم من نّص اؼبادة  
اؼبلغى الذي َف يشًتط ىذا الشرط،  22-95من األمر  36اػبوصصة الكاملة خبلفا لنّص اؼبادة 

ويفهم منو أّف األسهم اجملانية سبنح للعّماؿ سواء تعّلق األمر باػبوصصة اعبزئية أـ الكاملة، فبّا يوحي 
مثلما تراجع عن ، 22-95األمر  أّف اؼبشرّع قد تراجع عن توفَت اغبماية القانونية اؼبنصوص عليها يف

ند القياـ بعملية اػبوصصة، فبعد أف كانت اػبوصصة مشروطة وجوبية اغبفاظ على مناصب العمل ع
منو،  04وباألخّص يف اؼبادة  22-95باغبفاظ على كل مناصب العمل أو بعضها يف ظل األمر 

غَت مشروطة باغبفاظ على مناصب الشغل وربطت اغبفاظ على  04-01أصبحت يف ظل األمر 
اف مشًت اؼبؤسسة أاّل وبافظ على مناصب الشغل، مناصب الشغل ببعض اؼبزايا، فبّا يوحي أنّو بإمك

 .04-01من األمر  17ويف ىذه اغبالة ال يستفيد من اؼبزايا اؼبشار إليها يف اؼبادة 
ويف ىذا اإلطار أجاز اؼبشرّع الفرنسي للعّماؿ اعبمع بُت األسهم العّمالية واألسهم اليت  

ه، وؽبم اغبق يف اعبمع بُت مزاياىا صبيعا، وبصلوف عليها نتيجة اػبوصصة، فلكل ؾبالو ولكل مزايا
وخاصة فيما يتعّلق بالتوزيعات اجملانية لؤلسهم واإلعفاء من الضريبة العامة على الدخل وزبفيض 

  4أسعار األسهم اؼبتنازؿ عنها وآجاؿ السداد.
 

                                                 
 .48يف مصر، اؼبرجع السابق، ص سبليك أسهم العّماؿ وسياسة اػبصخصة  د/ أضبد ؿبمد ؿبرز، 1
من  %10ىبّصص ؾبانا يف إطار خوصصة مؤسسة عمومية تتم دبوجب ىذا األمر    « اليت تنّص على 22-95من األمر  36انظر يف ذلك: اؼبادة  2

 .»حق تصويت وال سبثيل يف ؾبلس اإلدارة أقصى رأظباؿ اؼبؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إُف ؾبموع األجراء...، وىذه اغبّصة فبثلة بأسهم دوف

على  %10 يستفيد أجراء اؼبؤسسات العمومية اؼبرشحة للخوصصة الكاملة ؾّبانا من « اليت تنّص على 04-01 من األمر 28انظر يف ذلك: اؼبادة  3
 ل يف ؾبلس اإلدارة.يف شكل أسهم دوف حق التصويت وال حق التمثياألكثر من رأظباؿ اؼبؤسسة اؼبعنية، سبثل ىذه اغبصة 

 .444د/ أضبد ؿبمد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، اؼبرجع السابق، ص  4
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ؼبراد من أجل تشجيع اؼبسانبة العمالية يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة أو ا: ثانيا: تخفيض سعر التنازل
خوصصتها عملت ـبتلف التشريعات على منح العّماؿ مزايا تفضيلية أنبها زبفيض سعر شراء 

ومن بُت التشريعات اليت اىتمت هبذه اؼبسألة التشريع  ،%20األسهم اؼبخصصة للعماؿ إُف 
على إمكانية بيع  19861-08-06 اؼبؤرخ يف 912-86من قانوف  11الفرنسي، حيث نّصت اؼبادة 

من قيمة األسهم، ويف ىذه  %20 األسهم للعاملُت بسعر ـبفض على أاّل يتجاوز مبلغ التخفيض
اغبالة ال هبوز للعاملُت الذين استفادوا من ىذا التخفيض التنازؿ عن أسهمهم إاّل بعد مضي سنتُت 

عت ىذه األسهم للشركة أو دفع قيمة ىذه األسهم بالكامل يف حالة البيع بالتقسيط، وإذا ما بي
اؼبصدرة ؽبا لكي تتوُف إعادة بيعها مرة ثانية للعاملُت خبلؿ سنة فإنّو ينبغي على الشركة أف تبيع 

 2األسهم بنفس السعر اؼبخفض.
لوزير االقتصاد سلطة  -اؼبعّدؿ 912-86من القانوف  11دبقتضى اؼبادة –وقد خّوؿ اؼبشرّع  

إالّ من السعر احملدد للبيع الػمعروض للجمهور،  %20ال يتجاوز  زبفيض السعر الذي يراه مناسبا دبا
، 3اؼبعّدؿ 912-86فقرة أخَتة من قانوف اػبوصصة  03ىذه السلطة قد تصطدـ دبقتضيات اؼبادة أّن 

ألّف سعر العرض اؼبقّرر بواسطة الوزير ال يبكن أف يقل عن التقدير الذي قامت بو عبنة اػبوصصة، 
إذا َف يكن قد حّدد سعر العرض   لوزير االقتصاد القياـ بأي زبفيض لصاٌف العّماؿوبالتاِف ال يبكن 

 للجمهور بالرقم اؼبعروض بواسطة اللجنة.
إضافة إُف زبفيض سعر التنازؿ يستفيد العّماؿ أيضا من إمكانية تقسيط شبنها على أالّ  

، وال يبكن التصرؼ يف ىذه سنوات من تاريخ البيع 3يتجاوز األجل احملدد للوفاء بكامل الثمن 
  4األسهم إالّ بعد وفاء قيمتها بالكامل.

  %15أّما اؼبشرّع اعبزائري فقد نّص على زبفيض سعر التنازؿ لصاٌف العّماؿ يف حدود 
 
 

                                                 
       Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatizations, modifié par Ordonnance :انظر في ذلك 1

n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000.                                                          

 
 .178د/ مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص  2

 modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996- art. 50 ,   Article 3de la loi n° 86-912 du 6 août       : انظر في ذلك 3

1986. 
  .              art. 1 (V) JORF 22 avril 1998 -315 du 27 avril 1998 -Décret n°98Modifié par  ORF 13 avril 1996, etJ    
 .174د/ مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص  4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=797D7495E6C6CCC56D59A1E11251EA55.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219662&idArticle=LEGIARTI000006528409&dateTexte=20130111&categorieLien=id#LEGIARTI000006528409
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=797D7495E6C6CCC56D59A1E11251EA55.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000219662&idArticle=LEGIARTI000006528409&dateTexte=20130111&categorieLien=id#LEGIARTI000006528409
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=797D7495E6C6CCC56D59A1E11251EA55.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000193354&idArticle=LEGIARTI000006319567&dateTexte=19960413&categorieLien=id#LEGIARTI000006319567
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=797D7495E6C6CCC56D59A1E11251EA55.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000193354&idArticle=LEGIARTI000006319567&dateTexte=19960413&categorieLien=id#LEGIARTI000006319567
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=797D7495E6C6CCC56D59A1E11251EA55.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000186616&idArticle=LEGIARTI000006369164&dateTexte=19980428&categorieLien=id#LEGIARTI000006369164
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أو حىت  04-01من األمر  29أو من خبلؿ اؼبادة  1اؼبلغى، 22-95سواء من خبلؿ األمر 
وىذا من أجل استعادة اؼبؤسسة بالشراء، وألجل ىذا  ،353-01من اؼبرسـو التنفيذي  10اؼبادة 

الغرض منح اؼبشرع اعبزائري عدة تسهيبلت للعّماؿ منها دفع مبلغ التنازؿ عن اؼبؤسسة على أقساط، 
مع  %15 حيث يتّم دفع اغبّصة األولية اليت ربّدد يف عقد التنازؿ مع اقتطاع التخفيض اؼبقّدر قانونا بػ

العّماؿ مع إرجاء الدفع األوؿ للحّصة األولية ألجل مدتو سنتاف، وأّف نسبة الفائدة اؼبقّدرة استفادة 
 2تطّبق ابتداء من السنة السادسة من دفع اؼببلغ الباقي. %6ب

أّف اؼبشرّع الفرنسي كاف حريصا على ضباية حقوؽ العّماؿ عند خوصصة اؼبؤسسات  وخالصة القول
ؼبسانبة العّمالية وما وبتويو من فوائد ومزايا للعاملُت، إذ ساىم ذلك العمومية، وذلك بوضع نظاـ ا

بشكل فّعاؿ يف حل أغلب مشاكل العّماؿ اؼبًتتبة على اػبوصصة وذلك عن طريق اؼبشاركة يف 
اؼبؤسسات اؼبخوصصة وإتاحة الفرصة ؽبم للمشاركة يف إدارة اؼبؤسسة وأرباحها وربوؽبم من أجراء إُف 

 .مبّلؾ ومستثمرين
 

 الثانيالفرع 

 ولوية في شراء أسهو المؤسسة من ممارسة حق األ عّمالتمكين ال
على  1986-8-6اؼبؤرخ يف  912-86من قانوف  11نّص التشريع الفرنسي من خبلؿ اؼبادة 

حق أولوية العماؿ يف شراء أسهم اؼبؤسسة اؼبعروضة للبيع، حيث أوجبت ىذه اؼبادة عرض األسهم 
مع تلبية صبيع أوامر الشراء اؼبقدمة من طرؼ ىذه الفئات يف  3معينة من العّماؿ،اؼبملوكة على فئات 

من رأظباؿ الشركة اؼبخوصصة، كما يف األسهم  %10من األسهم اؼبطروحة للبيع وليس %10حدود 
   4اجملانية.

                                                 
على األقصى من  %15ينتفع أجراء اؼبؤسسة العمومية حبق الشفعة وبتخفيض قدره  «اليت تنّص على 22-95من األمر  46انظر يف ذلك: اؼبادة  1

     .»سعر البيع يف التملك الكلي أو اعبزئي ألصوؿ اؼبؤسسة العمومية 

الذي وبّدد شروط استعادة األجراء مؤسستهم العمومية  10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  اؼبرسـو التنفيذي من 12انظر يف ذلك: اؼبادة  2
 . 67العدد  ،ج ر االقتصادية وكيفيات ذلك،

– العاملُت يف الشركات التابعة للشركة العامة اؼبراد ربويلها إُف القطاع اػباص، وىي اليت يكوف غالبية رأظباؽبا فبلوكا للشركة العامة -تشمل ىذه الفئة:  3
ىيم علي فندي اعببوري، د/ مهند إبرا ، أوردهوكبلء ىذه الشركات-العاملُت السابقُت الذين أمضوا يف الشركة أو أحد فروعها طبس سنوات على األقل

 . 145اؼبرجع السابق، ص 
 .748ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/ اغبسن ؿبمد 4
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 من األسهم اؼبراد بيعها من طرؼ الدولة يف إطار اػبوصصة %10ويعٍت حق أولوية الشراء أّف  
هبب أف تعرض أوال على العّماؿ، على أف يكوف لكل منهم حق اغبصوؿ على عدد من األسهم ال 
يتجاوز طبسة أمثاؿ اغبد األعلى من األجر السنوي اؼبقّرر ؽبؤالء العّماؿ، والذي على أساسو تدفع 

رؼ الفئات اشًتاكات الضماف االجتماعي ؽبؤالء العاملُت، أّما إذا كانت طلبات الشراء اؼبقدمة من ط
فيجوز لوزير االقتصاد أف يعرض األسهم اؼبتبقية على ىذه الفئات خبلؿ  %10اؼبذكورة أقّل من  

عامُت من الطرح األوؿ وبنفس الشروط التفضيلية، أّما إذا َف يتم شراء ىذه األسهم بعد تطبيق 
 1األحكاـ السابقة فيجب بيعها يف سوؽ األوراؽ اؼبالية.

ري فقد نّص على استفادة العماؿ األجراء الذين هتمهم استعادة اؼبؤسسة من أّما اؼبشرّع اعبزائ 
حق الشفعة ) األولوية(، الذي هبب فبارستو يف أجل شهر واحد ابتداء من تبليغ عرض التنازؿ إُف 
األجراء، ودبا أّف اؼبشرّع قد أحاؿ يف تفصيل ىذه اؼبسألة إُف التنظيم، فقد نظمها اؼبرسـو التنفيذي 

 والذي حّدد شروط استعادة األجراء ؼبؤسساهتم العمومية وكيفية ذلك. 01-353،2
ويقصد باألجَت كل عامل باؼبؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على األقل يف جدوؿ أعداد  

  3اؼبستخدمُت عند تاريخ تبليغ عرض التنازؿ، وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده.
 وتتمثل شروط استفادة العّماؿ من فبارسة حق استعادة اؼبؤسسة فيما يلي:

صدور قرار استعادة األجراء ؼبؤسستهم من طرؼ ؾبلس مسانبات الدولة بناء على تقرير مفّصل  -
   4من الوزير اؼبكلف باؼبسانبات.

عن نيّتهم يف الشراء  على األجراء الذين يهمهم استعادة مؤسستهم إببلغ اؼبؤسسة اؼبعنية بالتنازؿ -
 5خبلؿ شهر من تاريخ تبليغهم بعرض التنازؿ.

تقييم اؼبؤسسة اؼبقًتحة لبلستعادة على أساس موضوعي مبٍت على اؼبناىج اؼبعموؿ هبا عادة يف ىذا  -
  6اجملاؿ، يعّده خرباء تعيّنهم اعبمعية العامة للمؤسسة اؼبذكورة.

                                                 
 . 145د/ مهند ابراىيم علي فندي اعببوري، اؼبرجع السابق، ص  1

 ، اؼبشار إليو سابقا.10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  اؼبرسـو التنفيذي 2

 ، اؼبشار إليو سابقا.10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  من اؼبرسـو التنفيذي 04انظر اؼبادة  3

 ، اؼبشار إليو سابقا.10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  من اؼبرسـو التنفيذي 02انظر اؼبادة  4

 و سابقا.، اؼبشار إلي10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  من اؼبرسـو التنفيذي 05انظر اؼبادة  5

 ، اؼبشار إليو سابقا.10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  من اؼبرسـو التنفيذي 03انظر اؼبادة  6
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يف شركة موجهة للقياـ بشراء اؼبؤسسة اؼبزمع التنازؿ عنها وجوب انضماـ األجراء اؼبعنيُت بالشراء  -
وتطبيقا لذلك مّت إنشاء شركات  1يف أحد األشكاؿ القانونية اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو،

منها شركة ذات أسهم  34مؤسسة يف منطقة الغرب اعبزائري،  120عديدة دبسانبات عمالية منها 
  2دة.شركة ذات مسؤولية ؿبدو  86و

أّما األجراء الذين ال يرغبوف يف الشراء فلهم اػبيار بُت االحتفاظ بوضعهم كأجراء يف الشركة  
اؼبستعادة أو اغبصوؿ على تعويضات من اػبزينة، وال يقتصر اغبق يف التعويض فقط على العماؿ 

أنّو ال  إالّ ات، ال يرغبوف يف الشراء، بل حىت العّماؿ الراغبُت يف الشراء زبّصص ؽبم تعويض الذين
منها تؤوؿ   %20يكوف ؽبم اغبق يف سحبها، ووبتفظ هبا يف رصيد خاص لدى اػبزينة العمومية، ألّف 

اؼببلغ وعليو فإّف ا اؼبتبقية فتكّوف الدفعة األوُف من سعر التنازؿ، كمسانبات إلنشاء شركة األجراء، أمّ 
اؼبمنوح للعّماؿ اؼبسرحُت ىو تعويض عبرب الضرر الناتج عن التسريح، أّما اؼببالغ اؼبمنوحة للعماؿ 
الراغبُت يف شراء اؼبؤسسة اؼبخوصصة فهي منحة تقدـ ؽبم يف إطار خطة اسًتاتيجية ربّقق أىدافا 

للعّماؿ اؼبسرحُت وغَت للدولة ولؤلجراء، ولعّل يف مقدمة ىذه األىداؼ تكريس اغبماية القانونية 
 3اؼبسرحُت مع تفعيل دور اؼبسانبة العّمالية يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة.

  
 المطلب الثاني

 يةعّمالالبديلة في تفعيل المساهمة ال الوسائلدور 
-إذا فشلت قاعدة استمرار عقود العمل يف توفَت اغبماية القانونية للعامل، وقّرر اؼبستخدـ   

االستغناء عن العّماؿ الزائدين عن حاجتو مستندا يف ذلك  -بعدما انتقلت إليو اؼبؤسسة اؼبخوصصة
إُف سلطتو التنظيمية، حينئذ يظهر دور اؼبسانبة العمالية يف توفَت مناصب العمل وربقيق االستقرار 

ؼبخوصصة، كما اؼبهٍت عن طريق سبليك األسهم للعّماؿ وزبفيض سعر التنازؿ لصاٌف عماؿ اؼبؤسسة ا

                                                 
 ، اؼبشار إليو سابقا.10/11/2001اؼبؤرخ يف  353-91رقم  من اؼبرسـو التنفيذي06انظر اؼبادة  1

 .715د/ صباوبي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص  2

 .717، ص نفسواؼبرجع   3
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أوجد اؼبشرّع وسيلة أخرى تتمثل يف سبكُت العّماؿ من فبارسة حق األولوية يف شراء أسهم اؼبؤسسة 
 اؼبخوصصة.

ونظرا حملدودية األسهم اؼبخصصة للعّماؿ وعدـ سبّكن الكثَت منهم من شراء ىذه األسهم،  
ذه الوسائل اؼبقررة قانونا حىت بعد زبفيض سعرىا، وىذا بسبب ؿبدودية مداخيلهم، حينئذ تصبح ى

غَت كافية غبماية مصاٌف العّماؿ ودعم استقرارىم، عندئذ ال تبقى ؽبم سوى بعض اغبلوؿ البديلة 
واليت من شأهنا أف تضمن ؽبم عمبل دائما أو دخبل بديبل، سواء عن طريق اؼبؤسسات الصناعية 

ل وسيلة فرعا مستقبل حسب الصغَتة أو عن طريق التدريب اؼبهٍت التحويلي، وعليو سنخصص لك
 التفصيل اآليت بيانو.

 
 الفرع األول

  فرص عمل جديدة توفيرفي  هادور والمتوسطة و  المؤسسات الصغيرة
بعد أف طالت عملية اػبوصصة الكثَت من اؼبؤسسات االقتصادية ذات اغبجم الكبَت والتابعة 

إذ بإمكاهنا أف تستوعب عددا من  ة،للقطاع العاـ أصبح األمل معلقا يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسط
اؼبسرحُت وتسمح بتشغيل البطالُت، ؽبذا كانت ؿبل اىتماـ من طرؼ اغبكومات خاصة يف أعقاب 
حركة اػبوصصة وما أفرزتو من آثار سلبية خاصة ما تعلق بالبطالة، فاستلـز األمر ضرورة الًتكيز على 

لحد من مشكلة البطالة وتوفَت مناصب عمل اؼبؤسسات الصغَتة باعتبارىا إحدى الطرؽ اؼبمكنة ل
وعليو سنتناوؿ يف ىذا الفرع تعريف 1جديدة، ووسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، غَت أنّنا سنرّكز على الصغَتة منها،مث نتناوؿ الدور الذي تلعبو ىذه 
 اؼبؤسسات يف توفَت فرص عمل جديدة.

يقصد باؼبؤسسات الصغَتة ؾبموعة  PME) ) :والمتوسطة تعريف المؤسسات الصغيرة أوال:
اؼبنشآت واألعماؿ اليت تقـو باإلنتاج على مستوى صغَت، وتستخدـ رؤوس أمواؿ صغَتة وتوظف 

الصناعات اؼبتوسطة  عامبل، يف حُت أفّ  59عماؿ و 19عددا ؿبدودا من األيدي العاملة، يًتاوح بُت 

                                                 
 .417د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  1



666 
 

طبسُت إُف تسعُت عامبل، أّما اؼبؤسسات الكبَتة )الصناعات الكبَتة( فتضم مائة عامل تضم ما بُت 
  1 .أو أكثر

 70إُف  19بُت  ا مؤسسة تشغل ماؼ اؼبؤسسة الصغَتة بأهنّ ع اعبزائري فقد عرّ أّما اؼبشرّ 
شخصا، وال يتجاوز رقم أعماؽبا السنوي مائيت مليوف دينار أو ال يتجاوز ؾبموع حصيلتها السنوية 

 459إُف  59بُت  يف حُت عّرؼ اؼبؤسسات اؼبتوسطة بأهّنا مؤسسة تشّغل ما2مليوف دينار، 199
حصيلتها (، أو يكوف ؾبموع 4مليوف وملياري دينار) 499شخصا، ويكوف رقم أعماؽبا ما بُت مائيت 

 (مليوف دينار.599( و طبسمائة )199بُت مائة) السنوية ما
 أّما البنك الدوِف فيميز يف تعريفو للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بُت ثبلثة أنواع:  

$ وحجم  100.000اؿ وإصباِف أصوؽبا أقل من عمّ  10* اؼبؤسسات اؼبصغرة يكوف فيها أقل من 
 07ع اعبزائري الوارد يف اؼبادة $، وىو ما يتوافق مع تعريف اؼبشرّ  100.000مبيعاهتا السنوية ال يتعدى 

 اؼبشار إليو أعبله. 18-01من قانوف 
 3وال يتعدى حجم أصوؽبا ومبيعاهتا السنوية  ،عامبل 50* اؼبؤسسات الصغَتة ىي اليت تضم أقل من 

 3مليوف $.

 وال يفوؽ أصوؽبا وحجم مبيعاهتا ،عامبل 300 عن عماؽبا ىي اليت يقل عدد  :اؼبتوسطة * اؼبؤسسة
 .أمريكي دوالر مليوف 15 السنوية

 
الصغَتة سانبت اؼبؤسسات االقتصادية في توفير فرص العمل:  المؤسسات الصغيرة دور ا:ثاني

واؼبتوسطة يف دفع عجلة التقدـ يف كثَت من البلداف اليت ىي اآلف متقدمة، كالياباف مثبل، حيث يقـو 
مليوف مؤسسة  2,5ومن بُت ، %99االقتصاد الياباين على اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بنسبة 

لثابت، وتساىم من رأس اؼباؿ ا %45وسبّثل، ىي مؤسسات صغَتة ومتوسطة %99,9 اقتصادية فرنسية
بنصف الضريبة احملّصلة للخزينة، ويبثل ؾبموع استثماراهتا نصف حجم االستثمارات يف صبيع الدوؿ 

                                                 
 .418د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  1

، اؼبتضمن القانوف التوجيهي لًتقية اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، ج ر، العدد 4911ديسمرب ، 14اؼبؤرخ يف  16-91من قانوف  98انظر اؼبادة  2
44. 

 العلـو ؼبعهد األوؿ الدوِف اؼبلتقى إُف مقدـ حبث اإلسبلمية، اؼبصرفية بالصيغ واؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات سبويلسن، د/ سليماف ناصر، عواطف ؿب 3
، ص اعبزائر – غرداية،  2011 فيفري  24-23 أياـ "اؼبستقبل ورىانات الواقع ، اإلسبلمي االقتصاد" : حوؿ وعلـو التسيَت التجارية االقتصادية،

3 . 
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ومازالت ىذه اؼبؤسسات تلعب دورا ؿبوريا  1من ؾبموع العماؿ اؼبستخدمُت، 2/3تقريبا، وهبذا تشّغل 
 2.يف ىذا التقدـ نظرا ؼبا تقدمو من مزايا وخدمات

 أىم اؼبزايا اليت تقدمها اؼبؤسسات الصغَتة: ومن
توسيع قاعدة اؼبلكية دبا يعمق ذلك الشعور باالنتماء االقتصادي، ويكوف لكل فرد مصلحة يف  -

 اغبفاظ على دعم االقتصاد الوطٍت ككل،
 اؼبسانبة يف استيعاب قدر من العمالة الزائدة واغبد من مشكلة البطالة، -
 ن واؼبدربُت، توفر العّماؿ اؼباىري -
 اغبفاظ على الصناعة الوطنية والصناعة التقليدية، -
 3تعد ؾباال خصبا لئلبداع واألفكار اعبديدة. -
 تساىم يف دعم اإلنتاج الوطٍت وتطوير اؼبناطق األقل حظا يف النمو والتنمية، -
اراهتا الثابتة تشكل ؾباال خصبا للتشغيل، ؼبا ؽبا من قدرة على زيادة فرص العمل، نظرا الستثم -

كما تعمل اؼبؤسسات الصغَتة على تنمية اجملتمعات العمرانية  واؼبنخفضة مقارنة باؼبؤسسات الكبَتة،
اعبديدة باجتذاب العمالة إليها، وبذلك تعترب أحد اؼبخرجات ؼبعاعبة مشكلة البطالة، ألهّنا تساىم يف 

ية العالية، كما تساىم يف زبفيف حدة امتصاص جزء كبَت من العمالة يف الدوؿ ذات الكثافة السكان
البطالة، ويبكن القوؿ أّف ىناؾ شبو إصباع للدور اإلهبايب ؽبذه اؼبؤسسات، نظرا العتبارات متعددة ويف 
مقدمتها أّف ىذه الصناعات سبتاز بالبفاض تكاليف إنشائها وتشغيلها، ومع قابليتها لتشغيل عدد  

فهي تدعم اؼبؤسسات الصناعية  وهبذاؼبواد األولية احمللية، كبَت من القوى العاملة واعتمادىا على ا
 4الكربى.

 5كما أهّنا ذات أنظمة داخلية وخارجية بسيطة وغَت معّقدة وذات اتصاؿ مباشر مع الزبائن.   -

                                                 
                                                                                             .Khadidja BENMESSAOUD, op, cit. p 04 يف ذلك:انظر   1

 .387العبلقات الناشئة عن عقد العمل، اؼبرجع السابق، ص  / صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة علىد 2

الظروؼ  حوؿاؼبلتقى الوطٍت الثاين وازو زينة، التنمية احمللية وتفعيل سياسة التشغيل يف دعم اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة لسياسة التشغيل،  آيت 3
 .2010مارس  11و10عة جيجل، يومي ، كلية اغبقوؽ، جام»االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع اعبزائري

 .147ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  مدد/ اغبسن ؿب 4
                                                                                             .Khadidja BENMESSAOUD, op, cit. p 04 انظر يف ذلك: 5
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وال يقتصر دور الصناعات الصغَتة يف الدوؿ الصناعية الكربى على اؼبسانبة يف توفَت فرص 
اؼبناطق األقل مبوا، بل يتعدى دورىا إُف اعتماد الشركات الصناعية العمبلقة  يف عمل إضافية أو تنمية 

توريد جانب كبَت من األدوات واألجزاء نصف اؼبصنعة على ما سبدىا بو اؼبؤسسات الصناعية 
 1الصغَتة.

 ومن مزايا ىذه اؼبؤسسات أهّنا:
 *أكثر مرونة من اؼبؤسسات الكربى، 

 ذات مبو عاؿ، * يبكن أف تنشط يف قطاعات 
 * أجور عّماؽبا أقل من أجور عّماؿ اؼبؤسسات الكربى،

 2* يعود الفضل ؽبذه اؼبؤسسات يف التصدي آلثار األزمات االقتصادية وتقليص حجم البطالة.
 

 إذا كاف الدور األساسػيالهيئات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل: : دور اثالث
للمؤسسػػػات الصػػػػغَتة واؼبتوسػػػطة ىػػػػو تػػػوفَت مناصػػػػب العمػػػػل للعّمػػػاؿ اؼبسػػػػتغٌت عػػػنهم بعػػػػد خوصصػػػػة 
مؤسساهتم والتخفيف من حّدة البطالة، فإّف ىذه اؼبؤسسات لن تسػتطع مواصػلة نشػاطها مػا َف تػدّعم 
 مػن طػرؼ الدولػػة عػن طريػق سبويلهػػا، باعتبػار أّف البنػوؾ ال تفّضػػل التعامػل مػع ىػػذه اؼبؤسسػات بسػػبب

ضيق نطاؽ عملياهتا وضعف امكاناهتا وعدـ تقديبها لضمانات تسديد قروضها، ؽبذا تػدخلت الدولػة 
إلنشػػػاء ىيئػػػات للتكفػػػل بالعمػػػاؿ اؼبسػػػرحُت جػػػرّاء خوصصػػػة مؤسسػػػاهتم ودعمػػػا للمؤسسػػػات الصػػػغَتة 

  3واؼبتوسطة يف ؾباؿ التشغيل منها:
ىذا الصندوؽ دبوجب اؼبرسـو أنشئ  (:CNAC)الصندوق الوطني للتيمين عن البطالة دور  -1

، ومت تكليفو دبساعدة العّماؿ اؼبسرحُت ألسباب 1994جويلية  06اؼبؤرخ يف  188-94التنفيذي 
  4اقتصادية، عن طريق منحهم تعويضات مالية خبلؿ فًتة ؿبددة.

                                                 
 .144سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد د/ اغبسن ؿبمد 1

                                                                                             .Khadidja BENMESSAOUD, op, cit. p 04 انظر يف ذلك: 2

3
ى الدوِف اؼبوسـو اؼبلتقورقة مشاركة يف  ،دور ىيئات دعم اؼبؤسسة الصغَتة واؼبتوسطة يف معاعبة البطالة، دراسة تقييمية بوالية سطيفعلوين عمار، د/  

ـبرب ، الذي نظمتو كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت“اغبكومة للقضاء على البطالة و ربقيق التنمية اؼبستدامة  اسًتاتيجية” بعنواف:
 ـ2011نوفمرب  16-15خبلؿ الفًتة  جامعة اؼبسيلة، االسًتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اعبزائر

اسة، ن التفصيل يرجى الرجوع إُف ما جاء يف الفرع الثالث من اؼبطلب الثاين من اؼببحث األوؿ من الفصل الثالث من الباب الثاين من ىذه الدر ؼبزيد م 4
 وما يليها. 445ص 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/دور-هيئات-دعم-المؤسسة-الصغيرة-والمتوسطة-في-معالجة-البطالة-دراسة-تقييمية-بولاية-سطيف-علوني-عمار.docx
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التأمُت عن البطالة على  البطالُت اؼبستفيدين قانونا من أداءات ويقـو ىذا الصندوؽ دبساعدة
وذلك باالتصاؿ مع اؼبصاٌف العمومية للتشغيل وإداريت البلدية  ،إعادة االلبراط يف اغبياة النشطة

كما يساىم الصندوؽ يف نطاؽ مهامو وباالتصاؿ مع اؼبؤسسات اؼبالية والصندوؽ الوطٍت   1والوالية،
ما من خبلؿ ل هبم، وال سيّ الذين يتكفّ لًتقية التشغيل يف تطوير إحداث أعماؿ لفائدة البطالُت 

التمويل اعبزئي للدراسات اؼبتعلقة باألشكاؿ غَت النموذجية للعمل واألجور وتشخيص ؾباالت 
لفائدة  التشغيل ومكامنو، والتكفل بالدراسات التقنية االقتصادية ؼبشاريع إحداث األعماؿ اعبديدة

 2العمومية للتشغيل. البطالُت الذين يتكفل هبم، ويتم ذلك مع اؼبصاٌف
مت إنشاء مراكز البحث  ،يف إعادة إدماج العماؿ اؼبسرحُت ومن أجل تفعيل نشاط الصندوؽ 

سبنح للعماؿ الراغبُت يف إهباد شغل اغبق ، عن الشغل، وىي عبارة عن ىياكل تابعة لصندوؽ البطالة
ديثة، وتبقى ىذه اؼبراكز يف االستفادة من طريقة الدعم والبحث اعبماعي باالعتماد على تقنيات ح

أشهر بعد انتهاء الدورة لتمكينهم من مواصلة االستفادة  03مفتوحة للذين تابعوا تكوينا ربويليا ؼبدة 
  3من مساعدات ىذه اؼبراكز.

كما يعترب مصدرا لتمويل اؼبشاريع اؼبوجهة ؼبصلحة العّماؿ ودعم نشاطات البطالُت  
اؼبرسـو التنفيذي  نصّ  سنة، ويف ىذا اإلطار 50و 35وأصحاب اؼبشاريع الذين تًتاوح أعمارىم بُت 

على الدور الذي يؤديو صندوؽ التأمُت عن البطالة من خبلؿ الفقرة اعبديدة اؼبضافة للمادة  97-91
إمكانية اؼبسانبة يف سبويل إحداث نشاطات السلع   «على ، واليت تنصّ 188 -94 من اؼبرسـو 5

سنة، والسّيما عرب منح قروض  50و  35ن ػبي واػبدمات من طرؼ البطالُت ذوي اؼبشاريع البالغُت ما
 4» غَت مكافأة.

لتمويل اؼبشاريع وليس  جهازا وعلى ىذا األساس أصبح الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة   
 5.كجهاز إداري لئلحصاء والتنسيق والرقابة، وىذا من أجل تدعيم اغبماية القانونية للعامل

                                                 
 .44العدد  ،لبطالة،ج رو الذي وبدد القانوف األساسي للتأمُت عن ا 1994جويلية  06اؼبؤرخ يف  94/188من اؼبرسـو التنفيذي  04انظر اؼبادة  1
 السالف ذكره. 94/188من اؼبرسـو التنفيذي  04انظر اؼبادة  2
 .453د/ معاشو نباِف فطة، اؼبرجع السابق، ص  3
، اؼبتضمن القانوف 188-94، اؼبتمم للمرسـو التنفيذي رقم 2004جانفي  03 اؼبؤرخ يف 01-04انظر اؼبادة األوُف من اؼبرسـو التنفيذي رقم  4

 .  03 عدد ،األساسي للصندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة، ج ر
حوؿ شروط االستفادة من اإلعانات واألطراؼ اؼبسانبة يف سبويل مشاريع اؼبؤسسات الصغَتة اؼبنشأة من طرؼ ىذه الفئة )صاحب ؼبزيد من التفصيل  5

الفرع الثالث من اؼبطلب الثاين من اؼببحث  من " ثانيا"العنواف الفرعي يف  يرجى الرجوع إُف ما جاءاؼبشروع، صندوؽ التأمُت عن البطالة والبنك (، 
 وما يليها. 444األوؿ من الفصل الثالث من الباب الثاين من ىذه الدراسة، ص 
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أنشػػئت ىػػذه الوكالػػة دبوجػػب اؼبرسػػـو  : ANSEJالوكالععة الوطنيععة لععدعو تشععغيل الشععباب دور  -2
 إُف موجهػة دائمػة شػغل إنشاء مناصب هبدؼ، 1996 سبتمرب 08اؼبؤرخ يف 296،1-96 التنفيذي رقم

 اؼبؤسسػات أفّ  باعتبػارمصػغرة، ات مؤسسػ شػكل يف سػنة 35و 19 البػالغُت مػا بػُت البطػالُت الشػباب
 لبلستثمار عدة حوافز اعبهاز ىذا يوفر كما الذايت، لًتقية التشغيل اؽبامة اآلليات إحدى ىي اؼبصغرة

 إُف باإلضػافة اؼبسػتثمر الشباب فائدة، متابعة بدوف الفائدة البنكية، القرض معدؿ زبفيض خبلؿ من
 2اعببائية. االمتيازات منح

ويف ىػػػذا اإلطػػػار رّكػػػز اؼبشػػػرّع علػػػى دور اؼبؤسسػػػات الصػػػغَتة واؼبتوسػػػطة يف التنميػػػة االقتصػػػادية  
اؼبتعلّػػػػػق  03-01للػػػػػوطن باعتبارىػػػػػا اإلطػػػػػار األمثػػػػػل لتػػػػػوفَت فػػػػػرص العمػػػػػل، وذلػػػػػك مػػػػػن خػػػػػبلؿ األمػػػػػر 

ومػػػن أجػػػل الوصػػػوؿ إُف األىػػػداؼ اؼبسػػػطرة مػػػن طػػػرؼ الوكالػػػة والػػػيت تػػػدّعم اؼبؤسسػػػات  3باالسػػػتثمار،
اؼبتعلق بالقػانوف التػوجيهي للمؤسسػات الصػغَتة واؼبتوسػطة،  18-01الصغَتة واؼبتوسطة، صدر القانوف 

التػأقلم  ةهبدؼ إهباد مناخ استثماري مبلئم لدعم ىذه اؼبؤسسات، باعتبارىػا أداة إنتػاج خفيفػة وسػريع
ع اؼبتغػػَتات االقتصػػادية واؼباليػػة، فأصػػبحت الوكالػػة ىػػي مػػن تتػػوُف البحػػث عػػن البنػػك اؼبمػػّوؿ ؼبشػػروع مػػ

اؼبستفيد، عكس ما كاف عليو الوضع سػابقا، حيػث كػاف اؼبسػتفيد ىػو مػن يتحّمػل عػبء البحػث عػن 
مػن وَف يقف الدعم عند ىذا اغبد بػل وصػل إُف تػوفَت الضػماف للمسػتفيد  4بنك يقبل سبويل مشروعو،

وبػػذلك  18،5-01مػػن القػػانوف  17أجػػل الفػػوز حبصػػة مػػن الصػػفقات العموميػػة، وىػػذا دبقتضػػى اؼبػػادة 
استفادت ىذه اؼبؤسسات من امتيازات وربفيزات سبّكنها من تعزيز وضعيتها التنافسية، إالّ أّف ما يعيػق 

 ارة إُف ىذا جاء خاليا من اإلش 20106تطبيق ىذه اؼبادة ىو أّف قانوف الصفقات العمومية لسنة 
 

                                                 
قانوهنا األساسي، ج ، اؼبتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وربديد 1996 سبتمرب 08اؼبؤرخ يف  296-96ر اؼبرسـو التنفيذي انظ 1
 .52العدد  ،ر
 .06اؼبرجع السابق، ص  علوين عمار،د/  2

 . 74العدد  ،اؼبتعلق بتطوير االستثمار، ج ر 4991أوت  49اؼبؤرخ يف  94-91انظر األمر  3

 .39آيت وازو زينة، اؼبرجع السابق، ص  4
واؼبتضمن القانوف التوجيهي لًتقية اؼبؤسسات اؼبصغرة واؼبتوسطة،  4991ديسمرب  14اؼبؤرخ يف  16-91من القانوف  14انظر يف ذلك نص اؼبادة  5

هبب على اؼبصاٌف اؼبعنية يف الدولة واؽبيئات التابعة ؽبا، يف ؾباؿ إبراـ الصفقات العمومية، السهر عل زبصيص  « اليت تنّص على ، و44العدد  ،ج ر
 » اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة...حّصة من ىذه الصفقات للمنافسة بُت 

 .56العدد  ،اؼبتضّمن تنظيم الصفقات العمومية، اؼبعدؿ واؼبتمم، ج ر ،94/19/4919اؼبؤرخ يف  236-10انظر اؼبرسـو الرئاسي  6
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ليسػت اؼبذكورة آنفا  17أّف اؼبادة  في نظرنااالمتياز اؼبمنوح للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، فبّا يوحي 
 .ؽبا أي فعالية ماداـ َف ينص عليها قانوف الصفقات العمومية

 
الوكالػة دبوجػب اؼبرسػـو التنفيػذي  ىػذه أنشػئت (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  دور -3

 03-01الصػادر دبوجػب األمػر  وىذا سباشيا مػع قػانوف االسػتثمار 20011سبتمرب24اؼبؤرخ يف  01-282
تم بتطػػػوير االسػػػتثمار ومتابعػػػة العمليػػػات اؼبتعلقػػػة باالسػػػتثمار وتسػػػهيل ، هتػػػ2001أوت  20اؼبػػػؤرخ يف 

صػندوؽ  قػدمهالػيت يا اػبػدمات خػبلؿ مػن اراالسػتثم تشػجيعاإلجراءات اػباصة بػانطبلؽ اؼبشػاريع، و 
دعػػػػػم االسػػػػػتثمار الػػػػػذي يعمػػػػػل علػػػػػى سبويػػػػػل األنشػػػػػطة اػباصػػػػػة بتحسػػػػػُت منػػػػػاخ االسػػػػػتثمار والتكفػػػػػل 

حػدة  مػن التخفيػف وبالتػاِف العمػل مناصػب إحػداث يف إهبابػا يػنعكسفبّػا  بانشػغاالت اؼبسػتثمرين
 .البطالة

0F 

 الفرع الثاني
 عّمالدور التدريب المهني التحويلي في إعادة تيهيل ال

من اؼبنتظر أف يؤدي تطبيق اػبوصصة إُف االستغناء عن عدد كبَت من العّماؿ وىو ما يسمى  
بفائض العمالة، الذي أصبح يبّثل ىاجسا كبَتا لدى الطبقة العاملة، غَت أّف ذبارب الدوؿ اليت قطعت 

أثبتت أّف ؽبذه اؼبشكلة حلوال عملية، تتمثل أساسا يف إعادة توزيع العّماؿ  شوطا يف ؾباؿ اػبوصصة
اؼبستغٌت عنهم على ـبتلف اؼبؤسسات والقطاعات، بعد تزويدىم دبعلومات وخربات ومهارات سبّكنهم 
من استئناؼ أنشطتهم بعد انتهاء مدة تدريبهم يف أعماؿ بديلة، وىو ما يسّمى بالتدريب اؼبهٍت 

 باعتباره من اغبلوؿ البديلة للحفاظ على الشغل وؼبعاعبة مشكلة العمالة الزائدة. التحويلي،
ورغم ما للتدريب اؼبهٍت التحويلي من دور يف إعادة تشغيل العّماؿ اؼبستغٌت عنهم إثر عملية  

اػبوصصة، إاّل أّف الوصوؿ إُف ىذا اؽبدؼ ليس باألمر اؽبُّت نظرا للصعوبات اليت تعًتض تطبيق ىذا 
الربنامج، وعليو يتعُّت علينا ربديد مفهـو التدريب التحويلي وموقعو من أنواع التدريب األخرى، مث 

 نستعرض أنبية ىذه الوسيلة إلعادة تأىيل العّماؿ وإعادة إدماجهم.
 

                                                 
 ،وسَتىا، ج ر اؼبتضمن صبلحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها 4991سبتمرب  47اؼبؤرخ يف  464-91التنفيذي  انظر اؼبرسـو 1

 .55العدد 
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يعّرؼ التدريب بأنّو النظاـ  أوال: مفهوم التدريب التحويلي وموقعه من أنواع التدريب األخرى:
دراسة فن من الفنوف أو مهنة من اؼبهن، ويعّرؼ أيضا بأنّو ذلك التطوير اؼبستمر  الذي يتبع يف

للمعلومات واػبربات واؼبهارات والتصرفات اليت تقع بُت ـبتلف العاملُت للمعاونة يف تقدمهم وتقدـ 
 1اؼبؤسسة اليت يعملوف فيها.

يَتات يف الفرد ويعّرؼ أيضا بأنّو ذلك النشاط اؼبخطط لو الذي يهدؼ إُف إحداث تغ
واعبماعة، من ناحية اؼبعلومات واػبربات واؼبهارات ومعدالت األداء وطرؽ العمل والسلوؾ 

   2واالذباىات دبا هبعل الفرد أو اعبماعة صاغبة للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية.
ويرى البعض بأّف التدريب ىو عملية منظمة وـبططة ومستمرّة ؿبورىا الفرد، وهتدؼ إُف 

تغيَتات سلوكية ومهارية وفنية وذىنية لتلبية احتياجات حالية أو مستقبلية يتطلبها صاٌف  إحداث
  3العمل الذي يؤديو الفرد.

والتدريب التحويلي يكاد يشبو التدريب يف مراحلو األوُف من اػبدمة، لكن ىذا التدريب 
ليت سيعملوف هبا وواجبات يقتصر على مدة قصَتة وباوؿ فيها اؼبدرِّب أف يعّرؼ األفراد باػبدمة ا

العمل أو الوظيفة، يف حُت أّف التدريب التحويلي قد تكوف براؾبو طويلة يكتسب فيها األفراد خربات 
ويبارسوف فبارسات طويلة، فهو يقًتب من تدريب العاملُت اعبدد بتأىيلهم وإعدادىم السليم ؼبواجهة 

تلف عليو يف أّف اؼبتدرب يقع عليو عبء دراسة أعباء العمل والتعّرؼ على حدوده واذباىاتو، لكّنو ىب
  4زبصص َف يدرسو من قبل أو درسو دراسة غَت معمقة وَف يبارسو فبارسة طويلة.

والتدريب التحويلي لو صلة وثيقة بالتدريب اؼبهٍت، حيث أّف اؼبتدرب َف تساعده وظيفتػو أو 
مهنة أخرى تكوف مطلوبة يف  عملو لكي يتجاوب مع سوؽ العمل لذلك انتقل إُف التدريب على

سوؽ العمل، لكّنو ىبتلف عليو يف كوف التدريب التحويلي يبس األفراد من ذوي اؼبستويات اعبامعية 
أف  -يف التدريب اؼبهٍت –والثانوية لعدـ توافق شهاداهتم مع ما يطلبو سوؽ العمل، يف حُت يكفي 

يو شهادة علمية، ومن مث يكوف التدريب يكوف الشخص وبسن القراءة والكتابة، حىت وإف َف تكن لد

                                                 
 .459حسن عطية حجي، اؼبرجع السابق، ص  1

 .448د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  2

 .155سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد د/ اغبسن ؿبمد 3

 .459حسن عطية حجي، اؼبرجع السابق، ص  4
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التحويلي ىو تدريب األفراد اؼبتعطلُت عن مهن جديدة وبولوف إليها بعد استمرار تعطلهم ؼبدة طويلة 
 1بسبب عدـ مبلءمة زبصصاهتم لسوؽ العمل، ويتم ىذا التدريب لتهيئتهم على األعماؿ اعبديدة.

ها الدولة للعمالة الزائدة عن حاجات وبذلك فالتدريب التحويلي ىو عملية تعّلم زبطط
السوؽ هبدؼ إحداث تغيَتات ؿبددة يف قدراهتم ومن مث سبكينهم من اكتساب معارؼ ومهارات 

 2وخربات تؤىلهم للقياـ بأعماؿ أو وظائف جديدة تعاين الدولة أو سوؽ العمل نقصا فيها.
 

ي كوسيلة إلنقاذ العمالة الزائدة من نظرا ألنبية التدريب التحويل ثانيا: أهمية التدريب التحويلي:
من  04شبح البطالة والفقر، فإنّو كاف ؿبل اىتماـ من طرؼ منظمة العمل الدولية، إذ أّكدت اؼبادة 

على ضرورة تكفل الدولة  3،-اؼبتعلقة بالنهوض بالعمالة واغبماية من البطالة- 176التوصية رقم 
بالتدريب التحويلي من أجل ربقيق اؼبرونة الوظيفية البلزمة، عن طريق تقدًن إعانات لتغطية نفقات 
االنتقاؿ يف شكل وسائل تدريب وذبهيزات فنية أو تقدًن إعانات يف شكل أدءات دورية خبلؿ فًتة 

 4التدريب أو التحّوؿ اؼبهٍت.
على تنظيم عمليات التكوين  09-94 أّما اؼبشرّع اعبزائري فقد نّص يف اؼبرسـو التشريعي 

وضمن إجراءات اؼبرحلة األوُف من مرحليت   07التحويلي لؤلجراء إلعادة توزيعهم من خبلؿ اؼبادة 
من اؼبرسـو  08أشار اؼبشرّع يف اؼبادة يف حُت  5اعبانب االجتماعي ) خطة اغبفاظ على العمل(،

ؼبستخدـ بعملية إعادة توزيع األجراء، وذلك إُف قياـ ا -ضمن إجراءات اؼبرحلة الثانية-اؼبذكور 
باالتصاؿ مع الفرع أو قطاع النشاط التابع لو واؼبصاٌف العمومية للشغل والعمل والتكوين اؼبهٍت 
واإلدارات القطاعية اؼبختصة، يف حُت تكّفلت الدولة بإنشاء أنشطة مدعومة لصاٌف األجراء اؼبعنيُت 

كل مستخدـ دبباشرة أعماؿ تتعلق بالتكوين  11-90من قانوف  57بإعادة التوزيع، كما ألزمت اؼبادة 
 منو كل عامل دبتابعة دورات تكوينية اليت ينظمها اؼبستخدـ. 58وربسُت اؼبستوى، وألزمت اؼبادة 

                                                 
 .451حسن عطية حجي، اؼبرجع السابق، ص 1

 .158ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/ اغبسن ؿبمد 2

 عن اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة العمل الدولية، متوفرة على اؼبوقع االلكًتوين:  1988جواف  21الصادرة يف  176رقم  من التوصية 04انظر اؼبادة  3
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R176.pdf                                                                               

 .293 ، مكتبة اعببلء، اؼبنصورة، د سفقد الدخل كأثر إلهناء عبلقة العملد/حسن عبد الرضباف قدوس،  4
 اؼبتضمن اغبفاظ على الشغل وضباية األجراء الذين قد يفقدوف عملهم بصفة ال إرادية. 09-94اؼبرسـو التشريعي من  94انظر اؼبادة   5

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R176.pdf
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ويؤدي التدريب يف آخر اؼبطاؼ إُف جعل ىؤالء العّماؿ مؤىلُت للمناصب اعبديدة اؼبقًتحة  
أخرى يبكن للهيئة اؼبستخدمة تطويرىا أو ربويلهم إُف مؤسسات عليهم أو ربويلهم إُف أنشطة 

 1أخرى.
صندوقا للتدريب اؼبهٍت، إيبانا  12-2003أّما قانوف العمل اؼبصري فقد استحدث بالقانوف  

 .140إُف  131بأنبية التدريب وإعادة التدريب من خبلؿ اؼبواد من 
إُف جهاز  اسًتاتيجيتوويلي والتحكم يف وعليو فإنّو من األفضل أف تسند مهمة التدريب التح 

ـبتص، يتوُف مهّمة التدريب والتنسيق بُت اؼبؤسسات االقتصادية ؼبواجهة مشكلة العمالة الزائدة 
الناذبة عن تطبيق اػبوصصة، وربديد برامج التدريب البلزمة ؽبا لتحويلها إُف قطاعات أخرى على 

 2 زبصصات معينة.ضوء دراسة احتياجات السوؽ من عمالة مدرّبة يف
أّف عملية التدريب هبب أف تكوف عملية منظمة وـبططة سواء   أف نستخلصوأخَتا يبكن  

كاف ىذا التخطيط على مستوى الدولة أو حىت على مستوى اؼبؤسسات االقتصادية، حبيث يكوف 
واػبربات  اؽبدؼ من العملية إحداث تغيَت إهبايب يف الفرد أو اعبماعة عن طريق إكساهبم اؼبعلومات

 3وطرؽ العمل دبا وبقق ؽبم الفاعلية والكفاءة يف أعماؽبم اغبالية واؼبستقبلية.
 
 
 

                                                 
 .70فطة، اؼبرجع السابق، ص د/ معاشو نباِف  1

 .181ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/ اغبسن ؿبمد 2

 .448د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  3
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 الفصل الثالث
 آثار الخوصصة على حقوق العامل

 
وأف يصطدـ دبوضوع حقوؽ العّماؿ، كوف أّف  فبّا ال شك فيو أّف أي برنامج للخوصصة البدّ 

وفقا للمعطيات االقتصادية وعلى أسس  القطاع اػباص سيتوىل إدارة وتشغيل اؼبؤسسات اؼبخوصصة
هتدؼ إىل ربقيق أعلى درجات الرحبية والقدرة التنافسية، حىت ولو كاف ذلك على  ،ذبارية حبتة

 حساب حقوؽ العّماؿ، األمر الذي يستدعي خفض تكاليف اإلنتاج إىل أقصى حد فبكن.
ل أحد عناصر تكلفة ودبا أّف عنصر العمل وبتل موقعا ىاما يف العملية اإلنتاجية ويشكّ 

إىل ضرورة خفض ىذا  -من أصحاب القطاع اػباص-اإلنتاج، فقد اذبهت أنظار االقتصاديُت 
تعديلها بدال من  وذلك بتقليص عدد العّماؿ وإهناء عقود عملهم أو ،اإلنتاجاعبانب من تكلفة 

 وما يستتبع ذلك من تأثَت على األجور وعلى اغبق يف العمل. ،إهنائها، ولو كاف التعديل جوىريا
وعليو سنتناوؿ يف اؼببحث األوؿ من ىذا الفصل مدى تأثَت اػبوصصة على االستقرار اؼبهٍت 

، أّما اؼببحث الثاين فسنخّصصو ؼبدى تأثَت ألمر بتعديل عقد العمل أو إهنائوللعامل سواء تعّلق ا
 . جراألاغبق يف العمل و اػبوصصة على 
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 المبحث األول
 مدى تأثير الخوصصة على االستقرار المهني للعامل

إىل زعزعة االستقرار اؼبهٍت  -ويف مقدمتها اػبوصصة-أّدت التحوالت االقتصادية اؼبعاصرة 
للعّماؿ، حيث أصبح من اؼبمكن تعديل عقود عملهم حىت تتماشى مع الظروؼ االقتصادية 

من اغبق يف  ماألمر إىل إهناء ىذه العقود وتسروبهم تسروبا اقتصاديا وحرماهن اؼبستجدة، وقد يصل
العمل ودخوؽبم إىل عامل البطالة إذا مل تتمّكن الدولة من إعادة إدماجهم وفقا ؼبختلف برامج اغبماية 

 االجتماعية. 
أّما ، عملوعليو سنتناوؿ يف اؼبطلب األوؿ اػبوصصة وسلطة اؼبستخدـ يف تعديل عقد ال

 .عملعقد ال إهناءسلطة اؼبستخدـ يف ل اؼبطلب الثاين فسنخّصصو
 

 المطلب األول
  الخوصصة وسلطة المستخدم في تعديل عقد العمل

لعقد العمل  -بعد انتقاؿ اؼبؤسسة إىل مستخدـ جديد–إذا كاف األصل أف العامل ىبضع 
وأّف ىذا العقد ىبضع لقاعدة استمرار عقود العمل  1نفسو الذي كاف يربطو باؼبستخدـ القدًن،

، إاّل أّف ذلك ال وبوؿ دوف 11-90من قانوف عبلقات العمل اعبزائري  74اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
تبار ذلك من قبيل السلطة التنظيمية عبا ،قياـ اؼبستخدـ اعبديد بتعديل شروط ىذا العقد

َت جزئي على عنصر من عناصره أو بند من بنوده يقصد بتعديل العقد إجراء تغيو  ،للمستخدـ
ها أو الزيادة ػاص منػتقػبالزيادة أو بالنقصاف، ودبعٌت أخر إعادة النظر يف البنود اليت تضمنها العقد باالن

ينصّب التعديل إّما على كم االلتزاـ أو كيفية تنفيذه وإّما على إلغاء بند من بنوده أو شرط ، و اإليه
ينصب التعديل على عنصر الزمن أي على األجل اؼبتفق عليو لتنفيذ االلتزاـ  من شروطو ،كما قد

 2سواء بتمديده أو بتقصَته أو بوقف تنفيذه بصورة مؤقتة.
وإذا كاف األصل يف العقود اؼبلزمة عبانبُت ىو عدـ إمكانية تعديلها إاّل دبوافقة الطرفُت، أو   

من قانوف  16من القانوف اؼبدين واؼبادة  601ؼبادة لؤلسباب اليت يقررىا القانوف، تطبيقا لنّص ا

                                                 
1

 .293د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، أثر تغيَت اؼبستخدـ على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص  
بتعديل عناصر عقد العمل غَت ؿبدد اؼبدة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ،  االنفرادد/ عبد العزيز اؼبرسي ضبود، ربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  2

 .60، ص6991القاىرة، 
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، فإّف الضرورات االقتصادية تقتضي انفراد اؼبستخدـ بتعديل العقد مىت 66-90عبلقات العمل 
 اقتضت مصلحة العمل ذلك.

وال شك أف تطبيق قاعدة العقد شريعة اؼبتعاقدين على عبلقة العمل تشّكل ضمانة قوية 
الستقرار العامل وضباية لو من تعسف اؼبستخدـ يف تعديل بنود العقد، غَت أهّنا تشّكل يف نفس 
الوقت عقبة يف وجو اؼبستخدـ، إذ ربوؿ دوف فبارستو لسلطتو التنظيمية، ودوف قيامو بأي تعديل يف 

قد العمل، يف الوقت الذي تقتضي فيو مصلحة العمل إجراء ىذا التعديل، خاصة إذا تغَتت ع
الظروؼ اليت كانت سائدة وقت إبراـ العقد و اليت كانت ؿبل اعتبار اؼبتعاقدين، أو انتقلت ملكية 
اؼبؤسسة االقتصادية إىل مستخدـ جديد عن طريق أي أسلوب من أساليب التنازؿ كاػبوصصة، 

عاـ هبوز للمستخدـ أف يضع شروطا جديدة ولكن ال وبق لو أف يزيد من التزامات العامل وكأصل 
 1أو ينقص من حقوقو، فيمكن أف يعّدؿ شروط عقد العمل دوف أف يبّس الشروط اعبوىرية منها.

، عقد العمل تعديبل غَت جوىريسلطة اؼبستخدـ يف تعديل  الفرع األوؿنتناوؿ يف سوعليو 
 عقد العمل تعديبل جوىريا.لسلطة اؼبستخدـ يف تعديل  لثاينالفرع اولبّصص 
 

 الفرع األول
  تعديال غير جوهري  الخوصصة وسلطة المستخدم في تعديل عقد العمل

على أف يكوف  ،استقّر القضاء الفرنسي على أحقية اؼبستخدـ يف تعديل شروط عقد العمل
من و  2ىذا التعديل مشروعا ال يبّس شخصية العامل وال يبّس الشروط اعبوىرية يف عقد العمل،

اعبوىرية باعتباره مالكا الطبيعي أف يعًتؼ القانوف للمستخدـ بإمكانية تعديل شروط عقد العمل غَت 
سلطة اؼبستخدـ يف إجراء  ، وىو الذي هبٍت شبار قباحو ويتحمل نتائج عثراتو وفشلو، وتستندللمشروع

مبدأ حسن النية أو  أو موافقة العامل على التعديلأو  التعديل غَت اعبوىري إىل سلطتو التنظيمية
 3.استنادا لنصوص القانوف

دبقتضى سلطة اؼبستخدـ التنظيمية وبق : االستناد إلى سلطة المستخدم التنظيمية في التعديل أوال:
لو أف يعُّت لكل عامل العمل الذي يقـو بو، وكيفية أدائو ومكاف فبارستو، ولو أف يغَّت لو نوعية عملو 

                                                 
دار الكتب / صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة على العبلقات الناشئة عن عقد العمل، دراسة مقارنة بُت القانونُت الفرنسي واؼبصري، د 1

 .2008ى مصر، القانونية، احمللة الكب 

  Cass.soc, 10 juillet 1986: انظر يف ذلك  2

 .52عبد اغبفيظ بقة، سلطة اؼبستخدـ يف تعديل عناصر عقد العمل، اؼبرجع السابق، ص   3
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د ساعات إذا رأى أّف ىذا التغيَت ضروري، ولو أف يفصل من يراه زائدا عن حاجة العمل، ولو أف وبدّ 
  1العمل.
ت ؿبكمة النقض ، وقد أقرّ بسلطة اؼبستخدـ يف تنظيم مؤسستو وتعًتؼ صبيع القوانُت اؼبقارنة       

 لصاحب العمل دبقتضى سلطتو يف اإلدارة واإلشراؼ أف ينظم وقت العمل "اؼبصرية ذلك بقوؽبا : 
الذي يضعو رب ليومي طبقا غباجة العمل و ظروؼ اإلنتاج، ويلتـز العامل بأداء  عملو وفقا للتنظيم ا

وبذلك سبتد سلطة اؼبستخدـ التنظيمية إىل كل  2،"العمل مىت كاف ىذا التنظيم ال يتعارض مع القانوف
ما يتصل بتنفيذ العمل، وؽبذا يبكن القوؿ أّف التعديل غَت اعبوىري لعقد العمل يعتب من قبيل فبارسة 

  3.تنظيمية أكثر من اعتباره تعديبل للعقداؼبستخدـ لسلطتو ال
 

يبكن للمستخدـ أف يستند يف تعديل العقد تعديبل  :االستناد إلى اتفاق الطرفين لتعديل العقدثانيا: 
عقد العمل الفردي أو يف عقد العمل اعبماعي  غَت جوىري إىل االتفاؽ الصريح سواء ورد االتفاؽ يف

  4ي للمؤسسة.أو يف النظاـ الداخل
زمانو أو على اختصاص العامل، والذي دبوجبو وقد يرد ىذا االتفاؽ على مكاف العمل أو  

عامل، اؼبتفق عليها دوف الرجوع إىل ال يستطيع اؼبستخدـ إجراء تعديل على أي عنصر من العناصر
 قد يرد االتفاؽ مقيدا بشرط ما كاالحتفاظ ببعض اؼبزايا اليت كاف يتقاضاىا العامل يف عملو السابقو 

مؤقتة غبُت تعيُت عامل آخر كوف التعديل بصفة أف ياػبوصصة، أو ؿ ملكية اؼبؤسسة بعد قبل انتقا
 ل، و يف ىذه اغبالة يتعُت على اؼبستخدـ أف يتقيد هبذا القيد و إالّ يف مكاف العمل اؼبنقوؿ إليو العام
 5جاز للعامل رفض ىذا التعديل.

ت اليت ويف بعض األحياف قد يستمر العامل يف عملو مع اؼبستخدـ اعبديد رغم التعديبل 
أجراىا ىذا األخَت على العقد فهل يعتب ذلك قبوال ضمنيا من جانب العامل، ومن مث ال هبوز 

 للعامل يف وقت الحق أف يتمسك برفض ىذه التعديبلت؟

                                                 
 . <8د / عبد العزيز اؼبرسي ضبود : اؼبرجع السابق ، ص  1

  .وما يليها;>6 اؼبرجع السابق، ص، ياؽبوا ر والذي أورده عصمت ، 8>/:5/:5انظر حكم ؿبكمة النقض اؼبصرية بتاريخ 2
 . 641ؿبمد عبد الغفار البسيوين، اؼبرجع السابق، ص د/ 3
4
دار النهضة  -دراسة مقارنة-بتعديل عناصر عقد العمل غَت احملدد اؼبدة االنفراداؼبرسي ؿبمود ، ربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  د/ عبد العزيز  

  .40، ص 1998العربية، القاىرة، 
 .509ص ،2002، اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ،  2د/ عصاـ أنور سليم، قانوف العمل، ط  5
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برفض طلب العامل اؼبتعّلق بالتعويض  6911-66-01 قضت ؿبكمة النقض الفرنسية يف
 إاّل أفّ  1لذي مّس عقده، معتبة سكوتو قبوال ضمنيا،بسبب استمراره يف العمل رغم علمو بالتعديل ا

يقضي بعدـ اعتبار استمرار العامل يف عملو  2القضاء الفرنسي قد عدؿ عن ىذا االذباه بقرار مبدئي
قبوال ضمنيا للتعديبلت اليت أجراىا اؼبستخدـ اعبديد، وضبّلت مسؤولية إهناء عقد العمل ؽبذا األخَت، 

 اؼبوقف السليب للعامل قد تفّسره حالة التبعية اليت تثقلو، أو اػبوؼ من التسريح. ألفّ 
 

يعتب مبدأ حسن النية من أىم اؼببادئ اليت  :االستناد إلى مبدأ حسن النية لتعديل العقد ثالثا:
من القانوف اؼبدين بقولو :  601ربكم تنفيذ العقد، وقد كّرس اؼبشرع اعبزائري ىذا اؼببدأ يف نص اؼبادة 

،  أّما اؼبشرّع اؼبصري فقد كّرس اؼببدأ اؼبذكور من "هبب تنفيذ العقد طبقا ؼبا اشتمل عليو وحبسن نية "
من القانوف اؼبدين اؼبصري، حيث نّصت على ما يلي :" يػجب تنفيذ العقد  641خبلؿ نص اؼبادة 

سن النية "، فجميع العقود قوامها التنفيذ حبسن طبقا ؼبا اشتمل عليو و بطريقة تتفق مع ما يوجبو ح
العقد من تعاوف  والنية ؼبا يتضمن ناليت يفًتض فيها توافر حس دالنية، ولعّل عقد العمل من أكثر العقو 

وتضامن ووفاء وإخبلص بُت العامػل واؼبستخدـ، ويتجلى ىذا التعاوف يف أف يبتنع العامل عن كل ما 
من شأنو عرقلة تنفيذ العقد ومنع اؼبتعاقد اآلخر من اغبصوؿ على الفوائد اؼبعتادة من العقد، لذلك 

غَت اعبوىري للعقد، وىو التزاـ  لعديفإّف مبدأ حسن النية يعّد أساسا لسلطة اؼبستخدـ يف إجراء الت
وعليو يبكن للمستخدـ اعبديد الذي  3،عقدي يًتتب عن اإلخبلؿ بو مصدرا للمسؤولية العقدية

 إىل مبدأ حسن النية.أف يقـو بتعديل عقد العمل استنادا انتقلت إليو ملكية اؼبؤسسة بعد اػبوصصة 
 

ذبد سلطة اؼبستخدـ يف التعديل غَت اعبوىري  :االستناد إلى نصوص القانون لتعديل العقد رابعا:
ل، إال أف اؼبشرع اعبزائري مل يفصل يف تعديل عقد العمل وجاء العمل أساسا ؽبا يف قانوف العملعقد 

عقد  ؿيعدّ »يلي: على ما  66-90من قانوف عبلقات العمل 16بعبارات عامة ، حيث نصت اؼبادة 
العمل إذا كاف القانوف أو التنظيم أو االتفاقيات أو االتفاقات اعبماعية سبلي قواعد أكثر نفعا للعماؿ 

 من تلك اليت نص عليها عقد العمل". 

                                                 
د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، أثر تغيَت اؼبستخدـ على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي نقال عن  .Cass.soc,05 nov. 1985 :انظر يف ذلك  1

 .299واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص 
 .1987أكتوبر  08القرار اؼببدئي الصادر عن ؿبكمة النقض الفرنسية بتاريخ  ذلكانظر يف  2 

. 156د/ؿبمد عبد الغفار البسيوين، اؼبرجع السابق، ص   3  
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د اشًتطت موافقة كل من العامل  فق 66،1 -90من قانوف عبلقات العمل  16ا اؼبادة أمّ  
على  2،ىذا ما استقر عليو اجتهاد احملكمة العليا، و طبيعتوواؼبستخدـ على تعديل شروط العقد و 

أساس القوة اؼبلزمة للعقد، اليت ذبد سندا ؽبا يف القانوف اؼبدين وفقا لقاعدة " العقد شريعة اؼبتعاقدين"، 
وعند تعديل ىذا العقد هبب مراعاة أحكاـ قانوف العمل يف بعض اؼبسائل كاغبد األدىن لؤلجر واغبد 

وعدـ تشغيلهم يف العمل  ،ساءاألقصى لساعات العمل وبعض القيود الواردة على عمل األطفاؿ والن
من  69و اؼبادة  61ت عليو اؼبادة ، وىذا ما نصّ صة من مفتش العمل اؼبختص إقليميابرخ الليلي إالّ 

66 -90قانوف عبلقات العمل 
3  .  

العمل  ال هبوز لصاحب " وعلى أنّ  اعبديد من قانوف العمل اؼبصري 11يف حُت نصت اؼبادة       
ف كلّ اؼبتفق عليها يف عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل اعبماعية، أو أف يرج عن الشروط أف ىب

دعت الضرورة إىل ذلك منعا لوقوع حادث أو إلصبلح ما نشأ إذا إاّل  ،العامل بعمل غَت متفق عليو
العامل بعمل غَت ف كوف ذلك بصفة مؤقتة، ولو أف يكلّ يعنو أو يف حالة القوة القاىرة على أف 

، ومع اديةشرط عدـ اؼبساس حبقوؽ العامل اؼبكاف ال ىبتلف عليو اختبلفا جوىريا بيو إذا  اؼبتفق عل
ذلك هبوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأىيلو للقياـ بعمل ـبتلف يتماشى مع التطور التقٍت يف 

أهنا  الّ إ ،يف نوع العمل غَت جوىري إالّ  العقد تعديبل ىذه اؼبادة مل ذبز تعديل رغم أفّ و ، "اؼبنشأة 
ؿ العناصر ت مبدأ جواز التعديل غَت اعبوىري لعقد العمل، ومن مث هبوز للمستخدـ أف يعدّ أقرّ 

األخرى كمكاف وزماف العمل إذا كانت غَت جوىرية يف العقد، كما هبوز للمستخدـ التعديل يف كيفية 
  4.تنفيذ ىذا العمل

فإف بعض  ،ؼبا يثَته تغيَت مكاف العمل من خبلفات لكونو يبس استقرار العامل ونظرا  
تشريعات العمل اغبديثة كقانوف العمل اللييب والتشيكي تلـز أطراؼ العقد بتحديد مكاف العمل يف 

 5.العقد ذاتو

                                                 
1

يبكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعتو بنػاء على اإلرادة اؼبشًتكة للعامل  "من قانوف عبلقات العمل اعبزائري على أنو  8;تنص اؼبادة  
 ."ستخدـ مع مراعاة أحكاـ ىذا القانوف واؼب
)نقل العامل لداعي الصاحل العاـ دوف  ( حوؿ موضوعالديواف الوطٍت للتمور( ضػد )ـ عبُت ) 24/11/1993، الصادر بتاريخ 101448، ملف رقم انظر قرار احملكمة العليا   2

 .1993اجمللة القضائية، العدد الرابع،  ،اؼبعٍت، ينبغي الرجوع إىل بنود العقد أو النظاـ الداخلي، الصاحل العاـ ليس لو دور ( موافقةموافقتو، عدـ 
3
سنة كاملة يف أي  69تشغيل العماؿ من كبل اعبنسُت الذين يقل عمرىم عن  زال هبو  "من قانوف عبلقات العمل اعبزائري على أنو  61تنص اؼبادة   

         من نفس القانوف فتنص على " يبنع اؼبستخدـ من تشغيل العامبلت يف أعماؿ ليلية غَت أنو هبوز ؼبفتش العمل                             69ا اؼبادة أمّ  ،"عمل ليلي 
 خاصة عندما تبر ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات منصب العمل ."اؼبختص إقليميا أف يبنح رخصا 

  4 .99اؼبرجع السابق، ص  ،بتعديل عناصر عقد العمل غَت احملدد اؼبدة االنفرادربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  ،ضبود/ عبد العزيز اؼبرسي د 
       .611، ص6916األوىل،  ، ط، دوف دار نشرمبادئ القانوف لرجاؿ األعماؿ يف اؼبملكة العربية السعودية د/ ؿبمد إبراىيم أبو العينُت :5
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يكوف عنصرا جوىريا يف عقد العمل، وخاصة يف عصرنا  يبكن أف  أّف مكاف العمل ويبدو 
 من مث يكوف مكاف تنفيذ عقد العمل عنصرا جوىريا يفالذي اشتدت فيو أزمة السكن والنقل، و  ىذا

  .ذلك اتفاقا صروباخبلؼ العقد من حيث األصل ما مل يتفق الطرفاف على 

وإذا كاف للمستخدـ سلطة تعديل عقد العمل تعديبل غَت جوىري فإّف ىذه السلطة ليست 
 أىم ىذه الضوابط:تضمن عدـ اؼبساس حبقوؽ العامل، و يت ال وقيودضوابط بمطلقة بل مقيدة 

 

سواء كاف الضرر ماديا كتخفيض األجر أو كاف معنويا كنقل العامل إىل : * عدـ اإلضرار بالعامل
منصب أدىن أو جسمانيا يقتضي من العامل بذؿ جهد أكب من اعبهد الذي كاف يبذلو قبل 

 1.التعديل
  

إىل تعديل تغيَت مكاف العمل  يؤدي فجوىري: كأتعديل غَت اعبوىري تعديل ال* أاّل يًتتب على 
جوىري يف نوعية العمل، أو االنتقاص من األجر أو اغبقوؽ واؼبزايا اليت كاف وبصل عليها قبل نقلو، 

 2أو يًتتب على ىذا النقل تنزيل العامل إىل مركز أقّل من اؼبركز الذي كاف يشغلو.
 

ؿ دافعا إىل التعاقد: وعليو ال هبوز للمستخدـ تعديل عنصر من عناصر عقد يكوف العنصر اؼبعدّ  * أالّ 
كالعمل الليلي بالنسبة لطالب   ،مل يكن عنصرا جوىريا يف العقد العمل لكونو كاف دافعا للتعاقد، ولو

ؿبل التعديل دافعا فإذا كاف العنصر وعليو يدرس بالنهار، أو قرب مكاف العمل من مقّر إقامة العامل، 
ويصبح عنصرا جوىريا ىبضع  إىل التعاقد فإنّو يعد قيدا على سلطة اؼبستخدـ يف القياـ بتعديلو،

 3لقواعد تعديل العناصر اعبوىرية لعقد العمل.
 
 
 
 
 

                                                 

. 7>9، ص ><<6، مصر، دار نشرحسُت منصور، قانوف العمل، دوف د/ ؿبمد   1
  

 .;=8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  2

 .173لسابق، ص د/ؿبمد عبد الغفار البسيوين، اؼبرجع ا  3
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 الفرع الثاني
 1سلطة المستخدم في تعديل الشروط الجوهرية للعقد

إذا كاف ىناؾ إصباع فقهي على أّف اؼبستخدـ يبكنو أف ينفرد بإجراء تعديل يف شروط العقد  
، فإّف األمر ىبتلف إذا تعلق بإجراء تعديل جوىري للعقد، لكوف أّف بعد اػبوصصة غَت اعبوىرية

التعديل اعبوىري يًتتب عليو مساس حبقوؽ العماؿ ومكاسبهم، ويعد خروجا عن مبدأ القوة اؼبلزمة 
 للعقد . 
مصلحة  اؼبستخدـ ال يبكنو إجراء ىذا التعديل إاّل دبوافقة العامل فإفّ  وإذا كاف األصل أفّ        

مل قد تقتضي إجراء تعديل جوىري يف العقد، فهل نغّلب مصلحة العامل ونطبق مبدأ العقد الع
أـ نغّلب مصلحة اؼبستخدـ ومصلحة  ،نع اؼبستخدـ من التعديل اعبوىريمبشريعة اؼبتعاقدين، وبالتايل 

 2اؼبؤسسة، ونسمح للمستخدـ بالتعديل مىت اقتضت مصلحة العمل ذلك؟
بإجراء تعديل يف عقد العمل، فذىب جانب  االنفرادعطاء اؼبستخدـ سلطة الفقو يف إ فاختل       

 من الفقو إىل عدـ أحقية اؼبستخدـ يف إجراء ىذا النوع من التعديل إالّ يف اغباالت اليت هبيزىا 
ويستند الرأي الذي يقيد سلطة اؼبستخدـ دبا نّص عليو القانوف إىل مبدأ القوة اؼبلزمة  3قانوف العمل،

من القانوف اؼبدين اؼبصري ،  641من القانوف اؼبدين وكذا اؼبادة  601للعقد اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 
 14/6ؼبادة وا  16علما أّف اؼبشرع اعبزائري قد نّص على ىذا اؼببدأ صراحة وبصفة مطلقة يف اؼبادة 

من قانوف العمل، ومنو فبل هبوز للمستخدـ طبقا ؽبذا االذباه أف يفرض على العامل تعديبل جوىريا 
 4لعقد عملو ما عدا يف اغباالت االستثنائية، احملددة بنص يف القانوف.

 
 

                                                 
 األوروبيةمن القانوف اؼبدين الفرنسي، وىي مستوحاة من التعليمة  1134) العناصر األساسية( لعقد العمل وفقا للمادة  يقصد بالشروط اعبوىرية  1

للعامل، أّما وقت العمل ومكانو فتكوف يف بعض األحياف عناصر  ستوى الوظيفياؼبو األجر، منصب العمل  1991أكتوبر  14اؼبؤرخة يف  91-533
 أساسية جوىرية، انظر يف ذلك:

La modification du contrat de travail et des conditions de travail   sur site 

http://www.fgtafo.fr/ressources/dossier_reperes_aout_2010.pdf,12/12/12 

 

.<9اؼبرجع السابق، ص ،بتعديل عناصر عقد العمل غَت احملدد اؼبدة االنفرادربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  ،ضبوداؼبرسي / عبد العزيز د  2  

 
د/ؿبمد ، اؼبشار إليها سابقا، وانظر كذلك، 1981من القانوف اؼبلغى لسنة  54واليت تقابلها اؼبادة  من قانوف العمل اؼبصري اعبديد 76اؼبادة انظر  3

 . 57عبد الغفار البسيوين، اؼبرجع السابق، ص 

.       1996جويلية  9اؼبؤرخ يف  21-96اؼبتممة باألمر  11-90من قانوف عبلقات العمل  31اؼبادة  انظر يف ذلك 4  
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التشريعات العمالية إىل إجازة التعديل اعبوىري لعقد العمل أّف اذباه بعض  1ويرى بعض الفقو 
فيو شيئ من اػبروج عن اؼبألوؼ وعن مقتضيات اغبماية االجتماعية، بل وفيو تغليب للمصاحل 
اػباصة لصاحب العمل على حساب ضباية العّماؿ وأمنهم االجتماعي، خاصة يف حالة التعديل 

أو تغيَت نظم العمل أو إلعادة تنظيم العمل  ) اػبوصصة( اعبوىري لعقد العمل ألسباب اقتصادية
  ووسائل اإلنتاج. 

يف حُت ذىب جانب آخر من الفقو إىل إعطاء اؼبستخدـ سلطة مطلقة يف إجراء التعديل        
عليها قانوف العمل بل تتعدى إىل  ىذه السلطة ال تقتصر على اغباالت اليت نصّ  أفّ و  ،اعبوىري

امة يف قانوف العمل زبّوؿ للمستخدـ اغبق يف ستند ىذا االذباه على أّف القواعد العويحاالت أخرى، 
العقد بإرادتو اؼبنفردة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ودبا أّف اؼبستخدـ لو سلطة إهناء العقد  ءإهنا

بإرادتو اؼبنفردة فيكوف لو من باب أوىل حق تعديل العقد بإرادتو اؼبنفردة، فمن يبلك األكثر يبلك 
ىذا اؼبوقف حيث   6911ماي  61الفرنسية يف حكمها الصادر يف  األقل، وقد أّيدت ؿبكمة النقض

إف عقد العمل غَت ؿبدد اؼبدة يبكن إهناؤه يف أي وقت بإرادة أحد األطراؼ ويبكن  "ما يلي  وجاء في
 2ردة وحىت و إف مّس ىذا التعديل الشروط األساسية يف العقد.دـ اؼبنفتعديلو بإرادة اؼبستخ

من أي تعسف هبب أف نتعامل مع م وضباية ؽب وعلى مكاسبهم، ؿوحفاظا على حقوؽ العّما
، مع وجوب إخضاعها لضوابط مسألة استثنائيةمسألة التعديل اعبوىري لعقد العمل على أهنا 

 .موضوعية وأخرى شكلية
 

: من اؼبسّلم بو أّف التزاـ اؼبستخدـ بعدـ اؼبساس بعقد للتعديل الجوهري الضوابط الموضوعية أوال:
، خاصة األصلي وحبقوؽ العّماؿ الواردة بو ال يعٍت بالضرورة عدـ إمكانية تعديل العقد نفسو العمل

إىل مبّرات حقيقية  -يف حالة انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة باػبوصصة –إذا استند اؼبستخدـ اعبديد 
 شأنو شأف التسريح االقتصادي، وال سيما أّف للمستخدـ سلطة تنظيم مؤسستو وإعادة ىذا وجدية

                                                 
 . >=8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  1

 

« Le contrat de  travail à durée indéterminée qui peut être rompue à tout moment par la volonté       انظر يف ذلك: 2
 

de l’une des  parties peut également et par la même , être modifié de façon unilatéral par l’employeur même dans 

les clauses plus - essentielles. », voir Camerlynck  et Jean Laroque : Répertoire de droit du travail ,Dalloz, 

contrat du travail- existence, formation-2eme édition ;tome 2 ;1995, p 06             
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ومن أىم الضوابط 1،التنظيم من منطلق أنّو ىو من هبٍت شبار قباح مشروعو ويتحّمل نتائج عثراتو
 اؼبوضوعية لتعديل عقد العمل تعديبل جوىريا:

تعتب  2:أسباب جدية وحقيقية، شأنو شأف التسريح االقتصادي أف يستند التعديل اعبوىري إىل -1
الصعبة اليت يبّر هبا اؼبشروع مبرا لتعديل عقد العمل، كالظروؼ اؼبالية الصعبة واألزمات  ؼالظرو 

ل خدـ يف تغيَت نظم اإلنتاج، أو إعادة تنظيم اؼبشروع، أو استحداث وسائاؼبست ةاالقتصادية، أو رغب
أف  يكوف و هبب أنّ  إالّ  ،اعبوىري ل، ومهما كاف مبر التعديحالة الضرورة جديدة يف العمل أو

د إىل و كل تعديل يستن 3،حقيقيا ال ونبيا ،و يقع على اؼبستخدـ عبء إثبات توافر اؼببر من التعديل
الذي  يستند إىل كب  لدبصلحة اإلنتاج يقع باطبلً، و يكوف تعسفيا كالتعدي قأسباب أخرى ال تتعل

اليت تصيب العامل  سن العامل، أو ضخامة أجرتو، أو أف اؼببر قليل األنبية ال يتناسب مع األضرار
نتيجة التعديل، وإذا انتهى التعديل إىل رفضو من طرؼ العامل وقاـ اؼبستخدـ بإهناء عقد عملو فإّف 

 4ىذا اإلهناء يوصف بأنّو غَت مشروع،
 رفبل يدـو إال بالقد :ف التعديل اؼبستند غبالة الضرورة أو القوة القاىرة مؤقتاأف يكو  أف يكوف -2

البلـز ؼبواجهتها ويزوؿ بزواؽبا، لكوف أف حالة الضرورة أمر عارض، وأف التعديل الذي يقـو بو 
  5اؼبستخدـ إمبا أجيز ؼبواجهة ىذه اغبالة، فبا يقتضي أف ينتهي التعديل بانتهائها،

فإذا انتفت ىذه اؼبصلحة أصبح التعديل  دؼ من التعديل ربقيق مصلحة العمل:أف يكوف اؽب -3
تعسفيا، كأف يكوف القصد ىو اإلضرار بالعامل أو اإلساءة إليو، فقد يلجأ اؼبستخدـ إىل التخلص 

مؤسستو، فينقل العامل إىل منصب أدىن  ماديا و معنويا ليجبه  من  العامل ربت  ستار إعادة  تنظيم
 نفهنا يصبح اؼببر م ترؾ العمل، مث وبتج بأّف العامل ىو اؼبتسبب يف قطع عبلقة العمل،على 

 6.التعديل صوريا
 

                                                 
 

 
 .119د/ أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، اؼبرجع السابق، ص   1

اؼبطلب األوؿ من اؼببحث األوؿ من الفصل الثاين من الباب الثاين من ىذه الدراسة، الفرع األوؿ من إىل  سنرجئ اغبديث يف ىذا اؼبوضوع بالتفصيل  2
 وما يليها, 191ص

 .7=اؼبرجع السابق، ص، بتعديل عناصر عقد العمل غَت احملدد اؼبدة االنفرادربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف ، ضبود/ عبد العزيز اؼبرسي د  3

4
 .122اؼبرجع السابق، ص  الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة على العبلقات الناشئة عن عقد العمل،/ صباؿ أبو د  

 .177د/ؿبمد عبد الغفار البسيوين، اؼبرجع السابق، ص   5

 .281، ص نفسواؼبرجع   6
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إضافة إىل  الضوابط  اؼبوضوعية  اؼبذكورة آنفا ىناؾ   الضوابط الشكلية للتعديل الجوهري: ثانيا:
مل إذا كاف عضوا يف منظمة ضوابط  شكلية  تتعلق بضرورة  إخطار العامل بقرار التعديل وحبالة العا

 نقابية أـ ال .
من الضوابط الشكلية الواجب مراعاهتا عند قياـ اؼبستخدـ : العامل بقرار التعديل رضرورة إخطا -6

وأف يبهلو فًتة زمنية كافية للتفكَت وازباذ  على عقد العمل إخطار العامل بقرار التعديل، لبإجراء تعدي
أّما اؼبشرّع اؼبصري فقد قّيد تعديل عقد العمل بقيدين: القيد األوؿ  ،وقراره بقبوؿ التعديل أو برفض

من قانوف العمل اغبايل، واؼبتعّلق بإجبارية إخطار رب العمل للمنظمة  691يتعّلق دبا ورد يف اؼبادة 
النقابية اؼبختصة بأنّو سوؼ يقـو بتعديل عقد العمل بدال من تقليص حجم العمالة أو قيامو بإغبلؽ 

سة كليا أو جزئيا، أّما القيد الثاين فيتعّلق بأحقية رب العمل يف إهناء عقد العمل ألسباب اؼبؤس
لو تعديل عقد العمل بدال من إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية، ويكوف اقتصادية، وبالتايل وبق 

بلقة العامل ملزما هبذا التعديل حىت ولو كاف جوىريا، ألّف فيو مصلحة مشًتكة لكل من طريف ع
 1العمل.

ضباية العماؿ النقابيُت :إذا كاف العامل عضوا يف منظمة نقابية فإف معظم التشريعات تفرض   -6
حىت يتمكن من القياـ دبمارسة عملو النقايب  قيودا على سلطة اؼبستخدـ يف تعديل عقد ىذا العامل،

 نصّ حيث  النقابيُت التشريع اعبزائري،ومن بُت التشريعات اليت قدمت ضباية فعالة للعماؿ 2،ةحبرية تام
يبنع ربويل أو نقل و   ،اؿالقانوف اعبزائري على عدـ إمكانية تسريح أو ربويل أي مندوب أو فبثل العمّ 

أو يف  ،س الورشةاؼبندوب النقايب من منصب عملو الذي يشغلو إىل منصب آخر حىت ولو يف نف
أية  وتأكيدا غبماية العماؿ النقابيُت فإفّ  قايب،نفس اؼبصلحة إذا كاف ىذا النقل بسبب نشاطو الن

يعاقب عليها دبقتضى اؼبتعلق بكيفية فبارسة اغبق النقايب  64-90من قانوف  16ـبالفة لنص اؼبادة 
دج،  ويف حالة العود  10000دج إىل  60000بُت  من نفس القانوف بغرامة مالية تًتاوح ما 19اؼبادة 

هر ػػػػػػػػػػػػأش 01يػوما إىل  60دج وباغببس من  600000 إىل 10000يعاقب بغرامة مالية تًتاوح ما بُت 
  3.أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت

                                                 
 .128اؼبرجع السابق، ص  / صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة على العبلقات الناشئة عن عقد العمل،د  1

 .<=اؼبرجع السابق، ص ،بتعديل عناصر عقد العمل غَت احملدد اؼبدة االنفرادربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  ،ضبود/ عبد العزيز اؼبرسي د  2

 ,NASRI Hafnaoui, de la modification de certains  éléments du contrat de travail ,  revue el djeich    انظر يف ذلك:  3

N 414 janvier 1998,p 26.                                                                                         
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القانوف اعبزائري على عدـ إمكانية تسريح أو ربويل أي مندوب أو فبثل العماؿ،  كما نصّ        
 .66- 90من قانوف  666وىذا ما نصت عليو اؼبادة 

ىذا القانوف مل ينص على عقوبة جزائية صروبة تعاقب على اإلخبلؿ بالنصوص الواردة  غَت أفّ        
 اؼبذكورة آنفا .  666يف اؼبادة 

د نقل العامل النقايب بضرورة موافقة اعبهة وقيّ  القانوف الفرنسي على ىذه اغبماية، كما نصّ         
ايب أو ػقػلو النػوىي مفتشية العمل حىت تتأكد من أف النقل مل يكن بسبب عم اإلدارية اؼبختصة،

إعماؿ كما عامل القانوف الفرنسي فبثل العماؿ معاملة خاصة إذ منع 1إىل منظمة نقابية معينة، وانتمائ
 ،العامل ةوأف ىذا الشرط ليس لو أي أثر إجباري دوف موافق شرط اؼبرونة اؼبهنية أو اعبغرافية بشأنو،

فإذا قاـ اؼبستخدـ بإجراء تعديل جوىري أو غَت جوىري على عقد عمل العامل النقايب ورفض العامل 
اعبهة اإلدارية، فإذا  وجب عليو اغبصوؿ على تصريح من ىذا التعديل وأراد اؼبستخدـ إهناء عقده،

 رفضت إهناء عقده وجب العدوؿ عن فكرة التعديل وإال اعتب تعسفيا . 
و يصطدـ بقاعدة العقد اؼبستخدـ عندما يريد تعديل عقد العمل فإنّ  وخبلصة القوؿ فإفّ   

وجب تطويع ىذه القاعدة لتواكب اؼبتغَتات االقتصادية اغبديثة يف ظل لذلك  ،تعاقدينؼبشريعة ا
 تحوؿ كبو اػبوصصة، مع اغبفاظ على اؼبراكز القانونية للعّماؿ يف ظل ىذا التحّوؿ.ال

 

 الثانيالمطلب 
 الخوصصة وسلطة المستخدم في إنهاء عقد العمل

هتدؼ  -يف حالة تغيَت اؼبركز القانوين للمستخدـ –رغم أّف قاعدة استمرار عقود العمل   
هم، وتلـز اؼبستخدـ اعبديد باإلبقاء على مناصب، وتأمينهم يف أساسا إىل ربقيق استقرار العّماؿ

من فبارسة ال سبنع اؼبستخدـ على أّف ىذه القاعدة  افإاّل أّف الفقو والقضاء هبمع ،ليةاالروابط العمّ 
ألّف قاعدة استمرار عقود العمل  2، وذلك بفصل صبيع العّماؿ أو بعضهم،سلطتو اإلدارية والتنظيمية

-L1224اؼبادة  يف أو ،66-90من قانوف عبلقات العمل اعبزائري  14يف اؼبادة سواء اؼبنصوص عليها 

من قانوف العمل اؼبصري ال تلـز اؼبستخدـ إاّل  9من قانوف العمل الفرنسي، أو حىت يف اؼبادة   1
 ، أّماخدمتة بعد انتقاؿ ملكية اؼبؤسسة اؼبخوصصة إليوالذين انتقلوا إىل  باإلبقاء على عقود العّماؿ

                                                 
 Yves STRUILLO, procédure de licenciement des salaries protégés, conseil d’Etat, 20 mars               انظر يف ذلك:  1

2009,p 711.                                                                                                                                                                      
 .338د/ عبد اغبميد عثماف اغبفٍت، أثر تغيَت اؼبستخدـ على عقود العمل يف القانونُت الفرنسي واؼبصري، اؼبرجع السابق، ص   2
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مل كأثر لتطبيق القاعدة، مّث اقتضت الضرورات االقتصادية اؼبلّحة االستغناء عن عقود الع إذا استمرت
، بعض العّماؿ فبل يعد يف ىذه اغبالة تسروبهم تسروبا تعسفيا مىت استند إىل أسباب جدية وحقيقية

 عامل.وكاف غَت لصيق بشخص ال
بعد - وإهناء عقودىم سلطة اؼبستخدـ يف تسريح العماؿالتشريعات العمالية  قّيدت قدو  

أخرى دت ؽبا ضوابط شكلية و وحدّ  ضبائية، بعدة قيود وإجراءات -االقتصاديةخوصصة اؼبؤسسات 
 عبلقة، ويف حالة قياـ اؼبستخدـ بإهناء هناء العقدإيف  اؼبستخدـموضوعية، ضباية للعامل من تعسف 

إهناء عقود  وعليو فإفّ  اللجوء إىل القضاء واؼبطالبة بالتعويض،فإنّو وبق للعامل العمل إهناء تعسفيا 
أو يكوف إهناء تعسفيا مستوجبا  ألسباب اقتصاديةمستندا  االعمل إّما أف يكوف إهناء مشروع

  1.للتعويض
 

 الفرع األول
 المستند ألسباب اقتصادية لعقد العمل اإلنهاء المشروع

إذا كانت التشريعات العمالية قد منحت اغبق للمستخدـ يف إهناء عقد العمل ؼببرات  
يف الغالب إىل يؤدي فإّف ذلك ال يقّلل من أنبية وخطورة اآلثار اؼبًتتبة عن اإلهناء ألنّو  ،اقتصادية

الطابع اعبماعي، وهبذا يغلب عليو إلهناء االقتصادي عل اهبا فبّ  ،إهناء عدد كبَت من عقود العمل
خارج النظاـ القانوين لئلهناء الوصف يشّكل مشكلة قانونية كبَتة تستدعي البحث عن اغبلوؿ 

الفردي لعبلقات العمل، خاصة وأّف اإلهناء االقتصادي يكوف يف ظروؼ تقّل فيها فرص العمل 
العامل فقط بل يصل هتديده إىل اجملتمع برّمتو، فبّا  وتنتشر فيها البطالة كخطر اجتماعي ال يهدد

يكفل التوفيق فّعاؿ يستدعي التعامل مع ىذه اؼبشكلة بكل حذر وموضوعية يف إطار تنظيم قانوين 
 هتدؼ إىل القانوين لعبلقات العمل واالعتبارات االقتصادية اليت بُت االعتبارات اليت يبليها االستقرار

 2قتصادي.ربقيق الربح والنمو اال

عملية اإلهناء االقتصادي لنظاـ قانوين فّعاؿ وبدد ضوابط وعلى ىذا األساس هبب أف زبضع   
سبنع أي تبلعب أو مساس دبقتضيات اغبماية االجتماعية للعّماؿ من جهة، وتواكب اؼبتغَتات 

د اإلهناء كضرورة استنا  االقتصادية اؼبتسارعة، وىو ما يبكن ربقيقو من خبلؿ وضع ضوابط موضوعية

                                                 
 . 9;8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  1

2
 .06، ص الرضباف قدوس، إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية، مكتبة اعببلء، اؼبنصورة، د س د/حسن عبد 
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الذي  ألسباب حقيقية وجدية وأال يكوف متصبل بشخص العامل، وأف ىبضع لرقابة قاضي اؼبوضوع
ضبط اؼبعايَت وأف يتم  1يراقب سبب اإلهناء ومدى تناسبو مع الضرر الذي قد يلحق بالعامل،

إضافة  القضائية،مع إخضاع ىذه اؼبسألة أيضا للرقابة  ،اؼبوضوعية الختيار العماؿ اؼبعنيُت بالتسريح
 ألفّ  ،مع توفَت ضمانات قانونية للعامل اؼبسرّح اقتصاديا 2إىل ضرورة التقّيد بضوابط إجرائية شكلية

، التسريح الذي يلي خوصصة اؼبؤسسة االقتصادية يشّكل تسروبا اقتصاديا ويأخذ نفس أحكامو
 4وأخرى إجرائية. 3وتنقسم ىذه الضمانات إىل ضمانات موضوعية

 
 الثاني الفرع

 اإلنهاء غير المشروع لعقد العمل
أّما مسألة اؼبشروعية من  األصل أّف إهناء عقد العمل أمر مشروع دائما وحق لكبل طرفيو، 

عدمها فينعت هبا مبر اإلهناء الناجم عن غياب السبب اغبقيقي واعبدي وليس اإلهناء يف حد ذاتو 
للمتعاقدين مل تقّيده بسبب معُّت أو بوقت ؿبدد، غَت ألنّو مشروع دائما، لكوف أّف اإلرادة اؼبشًتكة 

استلـز استناده  االنفراديأنّو ورغبة من اؼبشرّع يف درء اآلثار السلبية احملتملة الستعماؿ اغبق يف اإلهناء 
ؼببر مشروع، ويكوف اؼببّر مشروعا مىت كاف ؿبّققا ؼبصلحة مشروعة تفوؽ األثر السليب الذي يلحق 
بالطرؼ األخر، فإذا ربّقق ذلك كاف ىذا اإلهناء مستندا ؼببر مشروع أّما إذا مل يتحقق لو مثل ذلك  

 5كاف تعسفيا لعدـ استناده ؽبذا اؼببر.
فيبقى اإلهناء  ،ب اؼبشروع ال يبكن أف يؤدي إىل بطبلف ىذا اإلهناءغَت أّف غياب السب 

صحيحا رغم عدـ مشروعية الباعث، ويقتصر أثر عدـ اؼبشروعية يف ىذه اغبالة على إلزاـ اؼبستخدـ 
بتعويض العامل، غَت أّف تقييد حق اؼبستخدـ يف إهناء عقد العمل ربت مسمى النظاـ العاـ إمّبا 

تماعية وضبائية، وؽبذا فإف اغبكم ببطبلف اإلهناء وإلزاـ اؼبستخدـ بإعادة العامل إىل اعتبارات اج فرضتو
 6.طة التنظيمية للمستخدـ وعلى حرية طريف العقد يف إهنائولمنصب عملو اعتداء على الس

                                                 
  .220اؼبرجع السابق، ص  / صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة على العبلقات الناشئة عن عقد العمل،د  1

 وما يليها. 211 من الفصل الثاين من الباب الثاين من ىذه األطروحة، ص انظر يف ذلك الضوابط اإلجرائية اؼبشار إليها يف اؼببحث الثاين  2
 وما يليها. 242 ؼبزيد من التفصيل يرجى الرجوع إىل اؼببحث األوؿ من الفصل الثالث من الباب الثاين من ىذه األطروحة، ص  3
 وما يليها. 281من التفصيل يرجى الرجوع إىل اؼببحث الثاين من الفصل الثالث من الباب الثاين من ىذه األطروحة، ص ؼبزيد  4
5
 .95، ص 1423/2002، اإلهناء التعسفي لعقد العمل، دوف ناشر، ؿبمد د/ عبد اغبميد عثماف  

اؼبرجع  ،إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية د/حسن عبد الرضباف قدوس، ، وانظر أيضا،:;8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  6
 .235السابق، ص 



130 

 

النقض الفرنسية خبلؿ السنوات األخَتة طريقة للرقابة ؿبكمة  اعتمدتويف ىذا اإلطار  
بسلطة اإلدارة لصاحب  عقوبات على التسروبات االقتصادية التعسفية دوف أف سبسّ سبكنها من فرض 

اليت تفرض على قضاة اؼبوضوع إجراء رقابة مزدوجة على  L1233-2العمل وذلك بتطبيق اؼبادة 
  1) رقابة وجود الوقائع والرقابة على عبلقة السببية(. التسريح لسبب اقتصادي

إدارة نشاطو أو مؤسستو على النحو الذي وبقق مصلحتو، وال وعليو فإّف للمستخدـ سلطة   
معّقب عليو يف ذلك حىت ولو ازبذ قرارا بإهناء نشاطو أو إغبلؽ مؤسستو بشكل كلي أو جزئي بصفة 

، وال يناقش يف أسباب قراره النابع عن سلطتو التقديرية ولو أدى ذلك إىل الفصل دائمة أو مؤقتة
نّو ىو سّيد نشاطو وال يوجد ما يلزمو قانونا بتوفَت االستقرار الوظيفي اعبماعي لعمالو أو بعضهم أل

  2للعّماؿ مىت التـز باؼبقتضيات القانونية وكاف باعثو على ذلك مشروعا.
ومن جهة أخرى فإّف اؼبستخدـ الذي ينهي عقود عّمالو دوف مبّر يلتـز بالتعويض عن ىذا   

ؾبموع األجور اؼبستحقة ألشهر  العّمالية العديد من التشريعاتاإلهناء التعسفي، والذي ال يتجاوز يف 
 3،معدودات
جرّاء فقده مصدر الذي يلحق العامل تعويض ال يتناسب مع مقدار الضرر أّف ىذا ال ويبـدو 

رزقو األساسي، السيما وأّف النّص على التعويض يف قانوف العمل من شأنو أف يبنع تطبيق القواعد 
 العامة اؼبتعلقة بالتعويض عن الضرر. 

و هبب إعادة النظر يف مقدار اغبمائية الواجب ضمانو للعّماؿ، فإنّ  وعليو وانطبلقا من مبدأ  
اع االقتصادية الراىنة وما أفرزتو سياسة اػبوصصة من اذباه ىذا التعويض خاصة يف ظل األوض

عن أصحاب األعماؿ إىل االىتماـ بالعملية االقتصادية وتدعيم قدراهتم التنافسية وتعظيم أرباحهم 
طريق خفض كلفة اإلنتاج، وذلك بتخفيض عدد العّماؿ ولو كاف ذلك على حساب حقوؽ العّماؿ 

 زعزعة استقرارىم اؼبهٍت.ومكتسباهتم ولو أدى ذلك إىل 
دد اغبد األدىن ناسبا مع سنوات اػبدمة وفق سلم وبأف يكوف التعويض متيستحسن ولهذا   

لكل سنة عمل، حبيث يتم احتسابو مثبل بواقع ؼبدة العمل القابلة للتعويض، و قيمة التعويض اؼبقابلة 
                                                 

 194ص من الباب الثاين من ىذه األطروحة،ين من الفصل الثااألوؿ اؼببحث الفرع الثاين من اؼبطلب األوؿ من ؼبزيد من التفصيل يرجى الرجوع إىل   1
  وما يليها.

 .99، ص 1423/2002، اإلهناء التعسفي لعقد العمل، دوف ناشر، ؿبمد د/ عبد اغبميد عثماف  2

3
، ويف القانوف  من قانوف العمل األردين( 25 ثبلثة أشهر وستة أشهر) اؼبادة رةيًتاوح مقدار التعويض عن التسريح التعسفي يف القانوف األردين بُت أج  

، أّما يف القانوف اعبزائري فإّف تعويض التسريح من قانوف العمل اللبناين( 50ؼبادة ) ا عشر شهرا اثٍتاللبناين بُت بدؿ أجرة شهرين إىل بدؿ أجرة 
 .11-90(من قانوف  4-73)ـحدد حبده األدىن وىو ستة أشهر، ومل يضع اؼبشرّع اغبد األقصى لو وإمّبا تركو للسلطة التقديرية للقاضي قدالتعسفي 
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واقع شهرين عن كل سنة إذا سنوات وب 05إذا كانت مدة اػبدمة تقّل عن  أجرة شهر عن كل سنة،
 زادت مدة اػبدمة عن ىذا اغبد.

ودواعي اغبماية االجتماعية منحت  التوازف بُت الضرورات االقتصادية ومن أجل إقامة
التشريعات العمالية اغبق للمستخدمُت يف تسريح عماؽبم مىت قامت ىناؾ مبرات اقتصادية ووفق 

القانونية للعّماؿ باعتبارىم اغبماية  تكريسشروط وإجراءات معينة باعتبار أف ىذا التوازف من شأنو 
  العاـ.ؽ العّماؿ يقع ـبالفا للنظاـ الطرؼ الضعيف يف ىذه العبلقة، وأّف أي مساس حبقو 
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 الثانيالمبحث 
 الحق في العمل واألجرمدى تأثير الخوصصة على 

من اؼبسّلم بو أّف اغبق يف العمل يشّكل أحد اغبقوؽ األساسية لئلنساف، بل وأنبها على   
العيش الكرًن وينقذه من مذلة االستجداء حق اإلنساف يف أمنو اؼبادي، ويوّفر لو اإلطبلؽ، فهو هبّسد 

وطلب اإلحساف من اآلخرين، وىو اغبق الذي حرصت اإلعبلنات العاؼبية واؼبواثيق الدولية وسائر 
 .القوانُت األساسية والدساتَت على تكريسو وضبايتو وربديد مضامينو

تكريسو، عندما وقد تضّمن اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ىذا اغبق وحرص على تأكيده و   
كما وضع اؼبيثاؽ الدويل 1،أقّر اغبق يف العمل لكل إنساف باختياره اغبّر وبشروط عادلة ومرضية

كما   2والثقافية األسس العامة غبرية العمل وضماناهتا. واالجتماعيةغبقوؽ اإلنساف االقتصادية 
  3.دبستويات العملاؼبتعلقة  1966لعاـ  01كّرست ىذا اغبق االتفاقية العربية رقم 

بل كفلتو صبيع  ،لكل اؼبواطنُتوبالرجوع إىل الدستور اعبزائري قبده قد كفل حق العمل   
 4الدساتَت الوطنية. 

اإلعبلنات العاؼبية واؼبواثيق الدولية وسائر القوانُت األساسية والدساتَت  ورغم ما نّصت عليو        
قد  -ويف مقدمتها اػبوصصة –الراىنة   التحوالت االقتصاديةعلى حق اإلنساف يف العمل،  إاّل أّف 

وحرمتهم من أجورىم، ورمت بالكثَت من العّماؿ و من الكثَت من سلبتاعتدت على ىذا اغبق و 
وحرمت بذلك اجملتمع من مسانبة ىذه  ،إىل سوؽ البطالة األيدي العاملة اؼبؤىلة والقادرة على العطاء

اػبوصصة أثّرت على اغبق يف  ويتضح فبا سبق ذكره أفّ ، والتنمية البشرية اإلنتاجيةالطاقة يف العملية 
مدى تأثَت وعليو سنتناوؿ يف اؼبطلب األوؿ  ،العمل وعلى األجر سلبا تارة وإهبابا تارة أخرى

أجر  دى تأثَت اػبوصصة علىؼب ، أّما اؼبطلب الثاين فسنخّصصواػبوصصة على اغبق يف العمل
 .العامل

 
                                                 

لكل شخص اغبق يف العمل ولو حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أف لو « نساف على ما يلي:بلف العاؼبي غبقوؽ اإلعمن اإل 23نّصت اؼبادة   1
  » حق اغبماية من البطالة.

  .اؼبيثاؽ الدويل غبقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 9إىل 6انظر اؼبواد من   2

3
لكّل مواطن قادر حق العمل اؼبنتج الذي  «اليت تنّص على:  اؼبتعلقة دبستويات العمل 1966لعاـ  01االتفاقية العربية رقم من  04اؼبادة  انظر  

  » يبّكنو من أف يكسب عيشو، وأف وبيا حياة كريبة، وعلى الدولة هتيئة فرص العمل بقدر اإلمكاف.
يف العمل، يضمن القانوف يف أثناء العمل اغبق يف اغبماية، لكل اؼبواطنُت اغبق  «اليت تنص على   1996من الدستور اعبزائري لسنة  55اؼبادة  انظر  4

 » واألمن، والنظافة، اغبق يف الراحة مضموف، ووبدد القانوف كيفيات فبارستو.
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 المطلب األول
الحق في العملمدى تأثير الخوصصة على   

دبا ورد يف  إىل اإلخبلؿ -وخاصة يف البلداف النامية –أدى تطبيق سياسة اػبوصصة  
عجز الدولة عن سبلك إثر  اإلعبلنات العاؼبية واؼبواثيق الدولية وسائر القوانُت األساسية والدساتَت،

توفَت فرص العمل يف ظل  فرص جديدة للعمل، باعتبار أفّ  الوسائل واإلمكانات وإخفاقها يف توفَت
النظاـ االقتصادي اغبّر يكوف عادة  دببادرة من أرباب األعماؿ، وال يبكن للدولة أف ذبب ىؤالء على 

 أدىاؼبناصب القائمة، وىذا ما توفَت فرص عمل جديدة، كما ال يبكنها أف ذببىم على اغبفاظ على 
إثر تطبيق سياسة -، إذ وجدت اغبكومات نفسها يف تكريس اغبق يف العملإىل إضعاؼ دور الدولة 

قضية العمالة الزائدة ومشكلة البطالة، ب قضايا شائكة خاصة ما تعلق منها يف مواجهة -اػبوصصة
العمالة الزائدة يف الفرع األوؿ ومشكلة البطالة يف الفرع الثاين، مث اغبلوؿ شكلة ؼبوعليو سنتطرؽ 

 شكلتُت يف الفرع الثالث.اؼبقًتحة للم
 

 الفرع األول       
 الخوصصة مشكلة العمالة الزائدة في ظل الحق في العمل و 

أدى تطبيق برنامج اػبوصصة إىل ظهور مشكلة من شأهنا هتديد استقرار العّماؿ وأمنهم  
الزائدين عن حاجة عّماؿ التصادي، أال وىي مشكلة العمالة  الزائدة، إذ أصبح االستغناء عن االق

، دوف وسيلة لتحقيق الرحبية والفّعالية االقتصادية اهتم العموميةؤسساؼبستخدـ اعبديد بعد خوصصة م
وعليو 1، ويف مقدمتها اغبرماف من اغبق يف العمل.النظر إىل اآلثار السلبية اليت قد تسببها ىذه اؼبشكلة

 ر االناصبة عن االستغناء عن العمالة الزائدة،لآلثا ألسباب ظهور مشكلة العمالة الزائدة مث سنتطّرؽ
 كيفية معاعبة ىذه اآلثار.ل وأخَتا
نشأت ىذه اؼبشكلة نتيجة للتخطيط اؼبوجو ومركزية  أسباب ظهور مشكلة العمالة الزائدة: أوال:

للنظاـ االشًتاكي، ألّف إغباؽ العماؿ  القرار الذي كانت تعتنقو معظم الدوؿ العربية اؼبتبنية
مل يكن قائما على اعتبارات اقتصادية، بل على اعتبارات سياسية واجتماعية، باؼبؤسسات االقتصادية 

 إنتاجاألمر الذي أدى إىل تضّخم يف عدد العّماؿ يف مؤسسات القطاع العاـ دوف أف يقابل ذلك 
لوضع ؼبدة طويلة األمر الذي أدى إىل وجود بطالة ، وقد استمر ىذا احقيقي يتناسب مع ىذا العدد

                                                 
 .==7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  1
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مقّنعة أو عمالة زائدة، ودبا أّف ربقيق الربح سيصبح بعد عملية اػبوصصة ىدفا رئيسا للمستخدـ 
فقد كاف من اؼبرّجح أّف يتخلص  ،يف الوقت الذي تًتاجع فيو األىداؼ االجتماعية األخرى ،اعبديد

ولن يتم اإلبقاء  و غَت اؼبؤىلة اليت كانت تشتغل يف القطاع العاـ،القطاع اػباص من العمالة الزائدة أ
وإف مل تتخّلص وحىت  إاّل على العّماؿ الذين تكوف اؼبؤسسة اؼبخوصصة يف حاجة فعلية إليهم،

فبّا  ،ا لن تستوعب عمالة جديدة لسنوات طويلةاؼبؤسسات اؼبخوصصة من جزء من العمالة فإهنّ 
  1.يؤدي إىل تفاقم مشكلة البطالة اغبقيقية وتفاقم آثارىا االجتماعية

ال ينبغي إنكار اآلثار السلبية الناذبة عن  :اآلثار االناجمة عن االستغناء عن العمالة الزائدةثانيا: 
سيفقد أمنو االجتماعي و بذلك ألنّ  ،، وفقداف العامل لدخلوتطبيق اػبوصصة من حرماف من العمل

اغبرماف ىو وأسرتو، ويعيش يف حالة يفتقد لبلطمئناف على يومو وغده، ويزداد  ولفقر ويتعّرض ل
األمر الذي قد وضعو سوءا إذا مل يصاحب عملية االستغناء عن العمالة نوع من اغبماية االجتماعية، 

ولو كاف ـبالفا  حىت ،وؿباولة تأمُت معيشتهم من أي مورد كاف االكبراؼحُت إىل يدفع بالعّماؿ اؼبسرّ 
انتشار التذّمر بُت أوساط ، كما أّف اغبرماف من حق العمل من شأنو أف يؤدي إىل للشرع والقانوف

وؽبذا ليس من اؼبتصور أف تًتؾ ىذه اؼبشكلة دوف  2،اؼبسرحُت، ويوّفر بيئة خصبة للعنف واعبريبة
  .عبلج
   د العمالة الزائدة نوعا من أنواع البطالةػتع الحلول المقترحة لعالج مشكلة العمالة الزائدة:ثالثا: 

إاّل أّف األمر يتطلب معاعبة ىذه اؼبشكلة بصورة مستقلة عن مشكلة  ) بطالة مقنعة أو مستًتة(
البطالة اغبقيقية، باعتبار أف اؼبنطق السليم يستوجب وقف النزيف اؼبتزايد الذي يؤدي إىل البطالة 

وإهباد اغبلوؿ شكلة األخَتة والسيطرة على معطياهتا ومسبباهتا اغبقيقية حىت يتم التعامل مع ىذه اؼب
 اؼبناسبة ؽبا.
إزاء االنعكاسات اػبطَتة لسياسة اػبوصصة على مشكلة العمالة الزائدة بدأت العديد من و

ظاىرة واغبد من تفاقمها، إاّل أّف أغلب ىذه احملاوالت مل تطرح فردية لعبلج ىذه ال تالدوؿ دبحاوال
جعة، كما أّف أغلبها ينطلق من وحدة مشكلة العمالة الزائدة ومشكلة البطالة ودوف إقامة أي حلوال نا

تفريق بينهما، األمر الذي أّدى إىل عدـ القدرة على ذبسيد معامل ىاتُت الظاىرتُت تسهيبل إلهباد 

                                                 
 .77اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/  1

2
 .226اؼبرجع السابق، ص حسن عطية حجي،   
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الة حلوؿ مناسبة لكل ظاىرة على حدى، ومن األساليب واغبلوؿ اليت اقًتحت لعبلج مشكلة العم
 الزائدة:

قياـ بعض الدوؿ خبلؿ مفاوضاهتا مع اؼبستثمرين الذين ىم بصدد شراء بعض مؤسسات  -1
بإدراج شرط عدـ التخلص من العمالة الزائدة عن حاجة اؼبؤسسة  -يف إطار اػبوصصة-القطاع العاـ 

مقابل قياـ اغبكومة بتحمل أجور ىذه العمالة كخطوة مؤقتة غبُت توفَت فرص عمل مؤقتة ؽبم، إالّ أّف 
  1.اليت تتكبدىا اغبكومة جراء ذلك الباىظةبالنظر إىل التكلفة ىذا اغبل يعد غَت ؾبد 

 يلتـز حبيث ، إلزاـ اؼبستثمر اػباص باالحتفاظ بالعمالة لفًتة ؿبدودةكما اعتادت بعض الدوؿ إىل
أّما اغبكومة اؼبصرية  2،ستغناء عن العماؿ حىت ولو مل يكن حباجة إليهمخبلؽبا عن االمتناع عن اال

فقد اشًتطت من خبلؿ العقود اليت أبرمتها مع اؼبشًتين االحتفاظ بالعّماؿ ؼبدة ثبلث سنوات  حىت 
 3استيعاب العمالة الفائضة.يتم 

غَت أّف ىذا األسلوب من شأنو أف يؤدي إىل إحجاـ اؼبستثمرين اػبواص عن شراء مؤسسات 
مثقلة بأعباء مالية وإدارية كبَتة ال تتناسب مع توجهاتو االقتصادية وخاصة تلك األعباء اؼبتعلقة 

  بالعّماؿ.
اؼبؤسسات ذات العمالة األقل كثافة واألعلى  من اغبلوؿ اليت قيلت ضرورة البدء خبوصصة-2

، إاّل أّف ىذا اغبل ال يستقيم واؼبنطق السليم باعتبار أّف اػبوصصة وسيلة ؼبعاعبة االختبلالت إنتاجية
االقتصادية يف اؼبؤسسات اػباسرة واؼبتعثرة اليت تعاين من ضعف يف الكفاءة اإلنتاجية، والقوؿ بضرورة 

األعلى إنتاجية واألقل كثافة ؼبعاعبة مشكلة العمالة الزائدة فهو  العامةالبدء خبوصصة اؼبؤسسات 
  4ـبالف للهدؼ الذي تبناه دعاة اػبوصصة أنفسهم.

ؼبعاعبة مشكلة العمالة الزائدة البدء يف خوصصة اؼبؤسسات ذات  من اغبلوؿ اليت قيلت أيضا -3
 قابل للتطبيق على أرض الواقع العتماده غَتالعمالة اؼبسنة، إاّل أّف ىذا اغبل يعّد ؾبرد قوؿ نظري 

على معيار منعدـ، ألّف من الناحية العملية ال يبكن فرز مؤسسات القطاع العاـ وتصنيفها على أهنا 
                                                 

عامبل  559من أمثلة ذلك ما قامت بو اغبكومة التونسية، حيث اتفقت مع اؼبستثمرين الذين اشًتوا إحدى شركاهتا، واليت بلغ عدد العاملُت فيها   1
عمل بديل ؽبم يف أماكن أخرى، اؼبصدر ؿبمود صبح، عامبل غبُت إهباد  150على أف تتحمل أجور العّماؿ الزائدين عن اغباجة والبالغ عددىم 
 .293د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  ، نقبل عن1999اػبصخصة، البياف للطباعة والنشر القاىرة، دوف ناشر، الطبعة الثانية 

شركة ـبتصة يف اػبزؼ بتلمساف خوصصة  (SGP Iprs)اقًتحت شركة تسيَت اؼبسانبات يف صناعة اؼبواد اغبمراء واػبزؼ الصحي  2
CERAMIR TLEMCEN  عامبل، وعلق التنازؿ عنها على شرط االحتفاظ  236وذلك عن طريق التنازؿ الكلي عن رأس اؼباؿ وتستوعب

 .403، نقبل عن د/ صباوبي ربيعة، اؼبرجع السابق، ص بكل العماؿ
3
 .217اؼبرجع السابق، ص حسن عطية حجي،   
4

 .9<7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد 
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مسّنة، وحىت ولو افًتضنا صحة ىذا الطرح فإّف فإنو ال يبّس سوى غَت ذات عمالة مسنة أو عمالة 
وتبقى مدة بسيطة للخروج من اػبدمة عن طريق التقاعد  فئة قليلة من العماؿ وىي فئة مرشحة خبلؿ

 اؼبشكلة قائمة بالنسبة لبقية العّماؿ.
تفعيل القائم  اغبّل يكمن يف إنشاء صناديق اجتماعية وتنموية أو ذكر فقد قيل أفّ  إضافة إىل ما -4

، على أنّو ورغم وجاىة ىذا األسلوب للمسانبة يف حل 1منها لعبلج مشكلة العمالة الزائدة والبطالة
مشكلة البطالة يف الوقت الذي تزداد فيو مشكلة العمالة الزائدة تفاقما وربوؽبا من بطالة مقّنعة إىل 
بطالة حقيقية، وىو ما يعٍت أّف مسألة اؼبزج بُت مشكلة العمالة الزائدة والبطالة وإهباد حل ؽبما 

الطريقة فيها شيء من اؼببالغة، خاصة وأّف التكفل من طرؼ ىذه الصناديق  ومواجهة آثارنبا هبذه
 بالعّماؿ اؼبسرحُت يكوف بصفة مؤقتة.

وانطبلقا فبّا سبق ذكره يبدو التعامل مع قضية العمالة الزائدة من القضايا الشائكة اليت   
 يلي:  يت دبحاولة إهباد حّل ؽبا من خبلؿ ماظح
ر غبماية العماؿ األجراء من ىو إجراء وقائي قرّ ، اؼبسبق ) اؼبعاش اؼببّكر(اإلحالة على التقاعد  -

إحالتو على التقاعد اؼبسبق  خطر التسريح االقتصادي، فعوض أف يسرح العامل و يفقد دخلو فإفّ 
بالنسبة  ضمن لو اغبفاظ على دخل بديل، ويتم اللجوء إليو بعد استنفاد عملية اإلحالة على التقاعدي
وال يبكن تسريح أي عامل يستويف شروط االستفادة من خدمات التقاعد ، ن القانونيةلغوا السّ لذين بل

 2اؼبسبق.
عماؿ سواء بالنسبة للعماؿ البسطاء أو حىت بالنسبة للعماؿ اؼبؤىلُت الإىل زبفيض مرتبات اللجوء  -

لصعبة كأف يقـو واؼبسَتين، وينطوي ىذا اإلجراء على تعديل لعقد العمل ؼبواجهة ىذه الظروؼ ا
بتخفيض أجور عمالو أو إنقاص ساعات العمل، وذبميد الًتقيات إىل حُت ذباوز اؼبؤسسة ظروفها 

 3الصعبة.

                                                 
اؼبؤرخ  01-04انظر اؼبادة األوىل من اؼبرسـو التنفيذي رقم  مساعدة البطالُت، يسمى يف اعبزائر الصندوؽ الوطٍت للبطالة الذي أنشئ من أجل  1
 03 عدد ،الوطٍت للتأمُت عن البطالة، ج ر ، اؼبتضمن القانوف األساسي للصندوؽ188-94، اؼبتمم للمرسـو التنفيذي رقم 2004جانفي  03يف

 ويتكّفل هبذه اؼبهمة صندوقا اؼبعونة والتشغيل الوطٍت يف األردف. 
 .203، ص من الفصل الثاين من الباب الثاين من ىذه الدراسة األوؿالفرع األوؿ من اؼبطلب الثاين، من اؼببحث تفاديا للتكرار يرجى الرجوع إىل   2

وما  203من الفصل الثاين من الباب الثاين من ىذه الدراسة، ص األوؿاألوؿ من اؼبطلب الثاين، من اؼببحث للتكرار يرجى الرجوع إىل الفرع  تفاديا  3
 يليها.
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ؼبساعدة العمالة الزائدة على إهباد أعماؿ بديلة، ويف حالة  إعداد برنامج مواز لبنامج اػبوصصة -
 1عدـ وجودىا تزويد العّماؿ الزائدين عن اغباجة برأظباؿ ؿبدود لبدء مشروعات فردية،

وبدء مشروعات صغَتة لشراء العمل ) الرحيل اإلرادي( الراغبُت يف ترؾ  تقدًن تعويضات للعماؿ -
حدات النقل الصغَتة ولشراء أراضي زراعية مع توفَت برامج بعض األصوؿ اإلنتاجية والورشات وو 

 الشراء واؼبساعدة يف إدارة ىذه اؼبشروعات، ل لتموي
وذلك بالًتكيز على  ،االىتماـ بالتدريب اؼبهٍت للعماؿ أي ما يسمى بالتدريب التحويلي -  

  2اؼبستقبل القريب،صات اؼبطلوبة حاليا يف سوؽ العمل، أو اؼبتوقع االحتياج إليها يف التخص
 09،3-94 اؼبرسـو التشريعيمن  07وىذا ما أخذ بو التشريع اعبزائري من خبلؿ اؼبادة    

بإمكاف اؼبستخدـ زبفيض ساعات العمل عّما ىو زبفيض ساعات العمل والعمل بالتوقيت اعبزئي:  - 
لتسريح العمالة الزائدة، وىذا من أجل مقرر قانونا، بغرض التقليل من النفقات اؼبالية و تفاديا 

  4وذبنب إهناء عبلقة العمل وربقيق االستقرار اؼبهٍت للعامل.مواجهة الصعوبات االقتصادية الطارئة 
 إضافة إىل  تقدًن  ض أو إعفاء جبائي و/ أو شبو جبائي يف إطار قوانُت اؼبالية،يزبف -

 5.التحويل و إنشاء نشاطات لصاحل أجراءإعانات يف باب التمويل اعبزئي لدورات التكوين و 
 

 الفرع الثاني
  الخوصصةالحق في العمل ومشكلة البطالة في ظل 

تعتب البطالة ظاىرة اجتماعية اقتصادية وجدت مع وجود اإلنساف، لكنها ازدادت حّده يف  
العصر اغبديث، وتشَت أغلب التوقعات إىل أهّنا ستظل باقية ببقاء البشرية، بل وأكثر من ذلك فإّف 

ؿ النامية، ا ظاىرة تتفاقم على مّر الزمن، خاصة يف الدو االقتصاديُت واػبباء االجتماعيُت يروف أهنّ 
اػباصة بالبطالة أهّنا ظاىرة منتشرة انتشارا واسعا، فضبل عن اذباه معدالهتا إىل حصاءات إلوتؤكد ا

                                                 
1
 .91، ص  اؼبرجع السابق رابح رتيب، د/  

2
 .248اؼبرجع السابق، ص حسن عطية حجي،   

، اؼبتضمن اغبفاظ على الشغل وضباية األجراء الذين قد يفقدوف عملهم 05/1994/ 26، اؼبؤرخ يف 09-94اؼبرسـو التشريعي من  07اؼبادة  انظر  3
 .34 عدد ،، ج.ربصفة ال إرادية 

4
، ورة، د سػجبلء، اؼبنصػمكتبة الفقداف الدخل كأثر إلهناء عبلقة العمل، بُت ضرورات التعويض والقضاء على أسبابو،  د/حسن عبد الرضباف قدوس،  

 وما يليها. 202ص 
5
إىل الوسائل اليت وفرىا اؼبشرع اعبزائري للحفاظ على مناصب الشغل ومعاعبة مشكلة العمالة الزائدة من خبلؿ ما ورد يف الفصل اػبامس  انظر  

منو، وؼبزيد من  27و 26اؼبشار إليو سابقا، والسيما اؼبادتُت  05/1994/ 26، اؼبؤرخ يف 09-94اؼبرسـو التشريعي  )اغبفاظ على الشغل( من 
  231األوؿ من اؼبطلب الثاين، من اؼببحث الثاين من الفصل الثاين من الباب الثاين من ىذه الدراسة، صالفرع التوضيح يرجى الرجوع إىل 
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ا سبثل كما أهنّ كما سبّثل البطالة مشكلة عاؼبية تعاين منها صبيع اجملتمعات اؼبتقدمة والنامية،  1،الزيادة
 2خطرا اجتماعيا يهدد البشرية صبعاء.

وبانسحاب الدولة من العديد من األنشطة االقتصادية اليت كانت تديرىا بواسطة القطاع   
ازدادت البطالة  -يف إطار ما يسمى باػبوصصة-العاـ، وتراجعها عن التدخل يف النشاط االقتصادي 

رع ومّست شروبة كبَتة من اجملتمع وأثّرت سلبا على اغبق يف العمل، وعليو سنتناوؿ يف ىذا الفحّده 
ماىية البطالة يف جزئية أوىل، مّث انعكاسات اػبوصصة على مشكلة البطالة واغبق يف العمل يف جزئية 

 ثانية. 
 

اليت مل تلق تعريفا تعتب البطالة من اؼبصطلحات االجتماعية االقتصادية اؼبعقدة  أوال: ماهية البطالة:
حسب اؽبدؼ  فريق كلفعّرفها   ،ؽبذه الظاىرة حديد مفهـوجامعا مانعا رغم ما بذؿ من ؿباوالت لت

من ينظر إليها من الناحية االجتماعية واآلخر من الناحية السياسية الذي يسعى إىل ربقيقو، فمنهم 
والثالث من الناحية االقتصادية، ولعّل عدـ االتفاؽ على مفهـو ؿبدد للبطالة مرده اختبلؼ وجهات 

مثل العمالة، التشغيل، سياسيُت واالجتماعيُت يف أمور كثَتة النظر بُت اؼبفكرين االقتصاديُت وال
التشغيل الكامل، التشغيل الناقص، التعطل، أنواع التعطل وأنواع البطالة وغَتىا من اؼبصطلحات اليت 

 أنواع البطالة.تدخل يف صلب ىذه اؼبشكلة، وعليو سنتطرؽ للتعاريف اليت قيلت يف البطالة مث 
 
بطالة ىي توقف غَت إرادي عن العمل ؼبدة زمنية فبتدة ألسباب مرتبطة ال تعريف البطالة: -1

، وقد جاء يف القاموس 3بالظروؼ االقتصادية اليت ربكم سوؽ العمل وغَت متعلقة بشخص العامل
أّما دائرة اؼبعارؼ  4االقتصادي أهّنا تعٍت األجَت الذي فقد عملو ومصدر رزقو وتعطل عن العمل،

األمريكية فقد عّرفت البطالة على أهّنا مصطلح يقصد بو حالة عدـ االستخداـ الكلي، وىي حالة 
تشَت إىل األشخاص القادرين على العمل والراغبُت فيو والباحثُت عنو ولكنهم ال هبدونو، وؽبذا فإّف 

                                                 
مليوف عاطل عن العمل يف  35على مستوى العامل يف تزايد، حيث يوجد يؤكد أحد اػبباء االقتصاديُت العاؼبيُت وىو مايك كَتي أّف حجم البطالة   1

  . 277د/ ؿبمد عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  الدوؿ الصناعية، وىي بذلك مشكلة عاؼبية، نقبل عن:
 رسالة دكتوراه، كلية اغبقوؽ، جامعة القاىرة،تأمُت البطالة يف ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية، دراسة مقارنة، ، اظباعيل فهيم ؿبمد اػبشن/ د 2

 .75، ص 2002
3
، 2009، ناشرؿبمد حامد الصياد، ليلى ؿبمد الوزيري، مذكرات يف التأمينات االجتماعية تامُت البطالة يف قانوف التأمُت االجتماعي اؼبصري، دوف   

 .6ص 
 .<>7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  4
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ف والذين يعملوف يف مواسم معينة فقط ىم الذين ال يعملو البطالة تشمل ؾبموعات ـبتلفة من األفراد 
كنهم من ذوي اإلنتاجية اؼبنخفضة )البطالة اؼبقنعة(، لوالذين يعملوف بشكل مؤقت والعاملوف فعبل و 

ؾبموعة األفراد يف سن العمل « ويكاد االقتصاديوف يتفقوف على تعريف موحد للبطالة على أهّنا 
وىناؾ من عّرفها بأهّنا اغبالة اليت ، »1عنو وال هبدونوالقادرين على العمل والراغبُت فيو والباحثُت 

يتعطل فيها قسم من قوة العمل اؼبدنية فبل تسهم يف العملية اإلنتاجية رغم قدرهتا على ذلك ورغبتها 
يف القياـ بذلك، وؽبذا فهي سبثل ىدرا يف جزء من الثروة البشرية للمجتمع، وبالتايل تنجم عنها 

مل  لو إنتاجواتج الذي كاف من اؼبمكن ؽبؤالء اؼبتعطلُت تتمثل يف حجم الن خسارة لبلقتصاد القومي
 2يكونوا عاطلُت.

 
سواء يف  ،أصاب صبيع اجملتمعات يتفق الباحثوف بأّف البطالة مرض اجتماعيأنواع البطالة:  -2

 ويصنفوهنا وفق أشكاؿ معينة أنبها: ،الدوؿ النامية أو اؼبتقدمة
، وقد عن تغَتات يف اؽبيكل االقتصادي ناتجو ظبو من أنّ ايستمد ىذا النوع  البطالة اؽبيكلية: -أ

إدخاؿ نظم تكنولوجية حداث ىذا النوع من البطالة، كما يف حالة إتتدخل عوامل اقتصادية يف 
حديثة أو إنتاج سلع جديدة أو حىت بسبب إعادة ىيكلة اؼبؤسسات يف إطار تطبيق برنامج 

فبّا يؤدي إىل زبفيض عدد العاملُت نتيجة استبداؽبم باآلالت  ،اإلنتاج أساليب تغيَتأو اػبوصصة، 
3اغبديثة أو استبداؽبم دبن تتوفر فيهم اؼبهارة اؼبطلوبة.

   

ىي ذلك النوع من البطالة اليت يكوف األفراد دبقتضاىا يعملوف فًتات وال  البطالة اؼبوظبية: -ب
االقتصادية اليت تعمل يف مواسم معينة من  األنشطةويبلـز ىذا النوع بعض يعملوف يف فًتات أخرى، 

و يقل النشاط أالسنة وؽبذا يتعرض العاملوف فيها للتعطل يف غَت ىذه اؼبواسم حيث ينعدـ 
وقد تتداخل البطالة اؼبوظبية مع البطالة اعبزئية، فنكوف أماـ بطالة جزئية إذا كانت القوى  4،نتاجياإل

، حيث يعمل األفراد أقل من عدد ساعات العمل تخداما كلياالعاملة اؼبتاحة غَت مستخدمة اس

                                                 
وؾ، / حسُت طبلفحة ود/طبيس الفهداوي، دراسة ربليلية ؼبشكلة البطالة يف االقتصاد األردين، منشورات مركز الدراسات األردنية، جامعة الَتمد  1

 .<، ص ==<6

2
 .6=7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  

 اؼبرجع السابق، ؿبمد حامد الصياد، ليلى ؿبمد الوزيري،  3

 .6=7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  4
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، غَت أّف البطالة اؼبوظبية تكوف بعمالة كاملة وتوقيت كامل يف فًتات وال أي بالتوقيت اعبزئي ،العادية
  عمالة إطبلقا يف فًتات أخرى.  

ىي البطالة الناصبة عن عدـ سَت النشاطات االقتصادية على وتَتة واحدة يف  البطالة الدورية: -ج
حبيث  ،بسبب ما ينتاب ىذه النشاطات من فًتات صعود وفًتات ىبوط دورية ،فًتات زمنية ـبتلفة

نتاج جبميع نتاج والدخل والتوظيف خبلؿ فًتة معينة تسمى فًتة الرواج، مث يتجو اإليتزايد حجم اإل
فَتتفع معدؿ البطالة خبلؿ ىذه و اؽببوط خبلؿ فًتة موالية تسمى فًتة االنكماش واؽببوط مكوناتو كب

صبايل على إلوتشَت الدراسات إىل أّف السبب اؼبباشر للبطالة الدورية ىو نقص الطلب ا الفًتة،
 1اإلنتاج.

يقصد هبا اغبالة اليت يتكدس فيها عدد كبَت من العماؿ بشكل يفوؽ اغباجة  البطالة اؼبقّنعة: -د
فيكوف حجم قوة العمل أكب من حاجة  ،الفعلية للعمل، أي وجود عمالة زائدة ال تنتج شيئا تقريبا

فهناؾ فئة تبدو من الناحية الظاىرية أهّنا يف حالة عمل ولكنها من الناحية الفعلية ال تعمل  اإلنتاج،
ويكوف ىذا النوع من البطالة ظاىرا بوضوح يف اؼبؤسسات االقتصادية   تضيف شيئا إىل اإلنتاج،وال

 2العمومية قبل خوصصتها.
 ،البطالة االختيارية: وتسمى بالبطالة اإلرادية أو الطوعية، ويطلق عليها أيضا مصطلح التبطل -ىػ

رغم قدرتو عليو ووجود فرصة متاحة أمامو،  وىو تعبَت يقصد بو قعود الشخص عن العمل اختياريا
و دوف أف يكوف لو موردا للرزؽ أو وسيلة مشروعة للعيش، إّما لعزوفو عن العمل وتفضيلو للفراغ أو ألنّ 

يبحث عن عمل أفضل يوّفر لو أجرا أعلى وظروؼ عمل أحسن، أّما إذا أجب العامل على ترؾ عملو 
، أو مّت تسروبو ألسباب اقتصادية، رغم رغبة العامل يف ةبسبب إفبلس اؼبستخدـ أو إغبلؽ اؼبؤسس

 3العمل والقدرة عليو  فنكوف أماـ بطالة إجبارية اضطرارية.
: وتسّمى بالبطالة الظاىرة أو اغبقيقية، ويقصد هبا حالة التعطل الكلي الظاىر، البطالة السافرة -و

د عدد من األفراد القادرين على العمل اليت يعاين منها جزء كبَت من قّوة العمل اؼبتاحة، أي وجو 
حالة اؼبتعطل يف  ، ويرى البعض أفّ والباحثُت عنو عند مستوى األجر السائد ولكن دوف جدوى

                                                 
1
 .25اؼبرجع السابق، ص  ؿبمد حامد الصياد، ليلى ؿبمد الوزيري،  

2
 .217اؼبرجع السابق، ص حسن عطية حجي،   
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منها يف الدوؿ اؼبتقدمة بسبب حصوؿ البطاؿ على إعانة بطالة البلداف النامية أقسى وأكثر إيبلما 
 1اف البطاؿ من ذلك يف الدوؿ النامية.وأشكاؿ أخرى من اؼبساعدات يف الدوؿ اؼبتقدمة وحرم

 
يعتب القضاء على البطالة من  :انعكاسات الخوصصة على مشكلة البطالة والحق في العمل ثانيا:

ناىيك عن الدوؿ النامية، وبالتايل فإّف القبوؿ دبعدؿ  ،قبيل  اؼبستحيل حىت بالنسبة للدوؿ اؼبتقدمة
معقوؿ أمر منطقي، وما داـ توفَت اغبق يف العمل والدخل الدائم اؼبناسب )األجر( واجبا على اجملتمع 

يشّكل استثناء وخروجا عن القاعدة العامة، و  يبّثل فإّف وجود البطالة يف أي ؾبتمع ،وحقا لكل مواطن
وظاىرة سلبية هتّدد أمن اجملتمع  ،ا اجتماعيا وفشبل يف السياسة العامة للدولةخلبل اقتصاديا وعيب

 2.واستقراره
ببامج لك اؼبتعلقة توخاصة - ،وتعتب التخوفات اليت تثَتىا السياسة االقتصادية اؼبعاصرة  

زبوفات مشروعة، لكوف ىذه  -سياسة اػبوصصة وإتباع 3اؽبيكلي والتكييف االقتصادي يتتثبال
السياسات تدعو إىل زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي والتخلي عن سياسة الدعم والتشغيل وكافة 
اؼبساعدات اؼبوجهة إىل الطبقة الفقَتة، حبجة أّف سياسة الدعم والتشغيل تشّكل عقبة رئيسة ربوؿ 

أية سياسة للتعامل مع من والنمو االقتصادي، لذلك جاءت الوصفات االقتصادية اؼبعاصرة خالية 
األبعاد االجتماعية اؼبصاحبة للخطوات االقتصادية وخاصة تلك الناشئة عن تطبيق اػبوصصة، فقد 
خلت من أية معاعبة للجوانب االجتماعية وخاصة فيما ىبص مشكلة اغبق يف العمل أي مشكلة 

ؼبصاحبة للتحوالت االقتصادية على الرغم من أّف ىذه اؼبسألة من أىم اؼبشكبلت االعمالة والبطالة، 
  4الراىنة.

                                                 
1
 .217 -216اؼبرجع السابق، ص حسن عطية حجي،   

2
ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع  اػبصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، خطة قومية للعبلج،، د/ أضبد حسن البعي  

، ص 131، ص 1997القانونية واالقتصادية للعماؿ يف ظل اؼبتغَتات احمللية والعاؼبية، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، العدد اغبادي والعشروف، أفريل 
  وما يليها. 169

تلك السياسات القصَتة األجل، واليت ال تتجاوز ثبلث سنوات، واليت يقـو صندوؽ النقد الدويل بصياغتها من  التثبيت االقتصادييقصد ببامج   3
ة، تدىور العملة أجل اؼبسانبة يف معاعبة االختبلالت الطارئة اليت ربدث يف االقتصاد الوطٍت مثل العجز يف ميزاف اؼبدفوعات، العجز يف اؼبيزانية العام

 رامج التثبيت االقتصادي جبوانب الطلب الكلي بشقيو االستهبلكي واالستثماري، ورباوؿ أف ذبعلو متوازنا مع إصبايل الناتج احمللي، أّماالوطنية، وزبتص ب
ة فهي من اختصاص البنك الدويل، وهتدؼ إىل ربقيق االستقرار الكلي الشامل على اؼبدى الطويل، ويتقدـ هبا البنك ؼبعاعب التكييف الهيكليبرامج 

صبلح اؼبؤسسايت االختبلالت العميقة اليت مل تفلح معها برامج التثبيت كاؼبعدالت العالية للتضخم والعجز الكبَت يف ميزانية اؼبدفوعات، وهتدؼ إىل اإل
اؼبرجع السابق، ص  ،ؿبمد معن ديوب/ دهبدؼ الوصوؿ إىل ربقيق الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد وتعزيز التجارة وتشجيع االستثمار األجنيب. اؼبصدر: 

99. 
 .>=7عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  4



142 

 

ويعتب الًتكيز على حقوؽ العّماؿ قي ظل اػبوصصة من اؼبسائل اليت هبب أف ربظى   
باعتبارىا قضية تقع يف قلب اؼبشاكل االجتماعية لتأثَتىا على مستويات البطالة وعلى  ،باالىتماـ

، وؽبذا البد من الًتكيز على اإلصبلح االجتماعي باعتباره عنصرا مكمبل عبلقات العمل بشكل عاـ
 1لخوصصة خطة واضحة غبماية العمالة.وضرورة احتواء كل برنامج ل ،االقتصادي واؼبايل لئلصبلح

وبالرغم من وجوب تأمُت مستقبل العمالة يف ظل اػبوصصة، إالّ أنّو ال يفهم من ذلك اؼببالغة   
ات للعّماؿ على حساب اؼبؤسسات اؼبخوصصة وتكبيلها بقيود ربد من قدرهتا الضمانيف تكريس 

على النجاح، وؽبذا هبب التعامل مع سياسة اػبوصصة كأي قرار اقتصادي دبا وبملو من تكاليف 
وأعباء ومن تأثَتات سلبية على حقوؽ العّماؿ ويستوجب معو ازباذ اإلجراءات البلزمة ؼبعاعبة اآلثار 

 الظاىرة. السلبية ؽبذه
وعليو يبكن حصر االنعكاسات الناشئة عن انتهاج سياسة اػبوصصة وتقييم آثارىا على   

 مستوى التشغيل والبطالة يف ؿبورين أساسيُت نبا:
يف اجملاؿ االقتصادي وانسحاهبا عملية اػبوصصة تقليص دور الدولة  دبصاحبة احملور األوؿ: يتعلق-1

تديرىا بواسطة القطاع العاـ، وما ترتب عليو من تقليص معدؿ من العديد من األنشطة اليت كانت 
ما كانت إاّل استجابة سيما وأّف تلك اإلجراءات اغبكومية  ىذا القطاع وزيادة البطالة، الالتشغيل يف

لدعوات اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية الداعية إىل تقليص اإلنفاؽ العاـ والتخلي عن سياسة الدعم للسلع 
ما والتخلي عن سياسة التشغيل بشكل خاص، وهتيئة اؼبؤسسات العامة للخوصصة، واػبدمات عمو 

   2إضافة إىل إعادة ىيكلة القطاع العاـ، وما يًتتب عليو من تسريح للعماؿ.
يسعى ىذا  خاصة بعد إسباـ عملية اػبوصصة، حيث ،احملور الثاين: يتعّلق بدور القطاع اػباص -2

لكفاءة االقتصادية وتعظيم أرباحها وتدعيم قدرهتا التنافسية، وؽبذا كاف وأخَتا إىل رفع ا القطاع أوال
أف يقـو بتخفيض عدد العماؿ من اؼبؤسسات احملولة إليو، واليت كانت تعاين من تضخم من البديهي 

على األقل يف الوقت  –يف عدد العماؿ) العمالة الزائدة(، مث أّف القطاع اػباص لن يعّوؿ عليو 
يف توفَت مناصب شغل والتخفيف من البطالة، نظرا لًتاجع الطلب الكلي عن السلع  -الراىن

، خاصة بعد إقداـ الدولة على رفع الدعم واػبدمات نتيجة البفاض متوسط الدخل اغبقيقي للفرد
اػباص سيًتاجع عن كما أّف القطاع  هبدؼ زبفيض اإلنفاؽ العاـ، على الكثَت من السلع واػبدمات
                                                 

1
، ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع »أثر اػبصخصة على حقوؽ العمالة ومشكلة البطالة يف مصر«د/ نعيم فهيم حنا،   
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القياـ باستثمارات جديدة فبّا سينعكس سلبا على التشغيل والبطالة، وعليو يبكن القوؿ بأّف 
اػبوصصة وانسحاب الدولة من اؼبيداف االقتصادي يؤدياف إىل تقليص فرص العمل وارتفاع معدالت 

 البطالة.
 

 المطلب الثاني
 مدى تأثير الخوصصة على أجر العامل

اؼبعاصرة اىتماما كبَتا دبوضوع األجر باعتباره التزاـ أساسي يقع على عاتق  قوانُتاىتمت ال
عمل  عقد وبأنّ  وصف العقد كما أفّ   ،للعقد دونو ال قياـو ركن من أركاف عقد العمل صاحب العمل 

يعتمد على كوف ىذا العمل بأجر أـ ال، فبل يتصور وجود عقد عمل إاّل إذا كاف ىذا العمل 
 1مأجورا.

ويعتب األجر عنصرا جوىريا يف عقد العمل أيا كاف جنسو نقدا أـ عينا، وأيا كانت التسمية 
اليت تطلق عليو أجرا أو مرتبا أو ماىية أو أتعابا، كما ال هتم الطريقة اليت يتحدد هبا ىذا األجر، سواء 

 2على أساس وحدة زمنية كاليـو واألسبوع والشهر أو على أساس اإلنتاج بالقطعة.
كما يعتب األجر احملور الرئيس لتنظيم العمل، فهو عنصر أساسي يف تكلفة اإلنتاج من وجهة 

، لذلك يسعى أصحاب العمل إىل نظر اقتصادية، فكلما زادت األيدي العاملة زادت تكلفة اإلنتاج
لة لعيش وىو وسي ترشيده لضماف خفض تكلفة اإلنتاج واحملافظة على القدرة التنافسية وربقيق الرحبية،

يعتمد عليو اعتمادا أساسيا يف معيشتو، ووبفظ لو كرامتو ويعطيو شعورا باالستقرار العامل وعائلتو 
من وجهة نظر اجتماعية، فهو من ىذا اؼبنطلق ال يبكن اعتباره مقاببل للعمل وباألمن االجتماعي 

ىت يف حياة فحسب، بل هبب اعتباره عنصرا حيويا وجوىريا ليس يف عقد العمل فحسب، بل ح
وتعتب األجور القّوة احملرّكة  3،العامل، باعتباره اؼبورد الوحيد واألساسي لرزؽ العامل يف أغلب األحياف
 4.إنتاجيتوواؼبؤثرة يف سلوؾ العنصر البشري وزيادة رغبتو يف العمل، ومن مث زيادة 

                                                 
 .51، ص 1999ز اللصاصمة، التعريف باألجر وطرؽ ضبايتو، ؾبلة اغبقوؽ الكويتية، العدد األوؿ، مارس د/ عبد العزي  1
 .107، ص 2001اؼبرسي ضبود، شرح أحكاـ قانوف العمل اؼبصري، مطبعة ضبادة اغبديثة،  د/ عبد العزيز  2

3
 .52اؼبرجع السابق، ص  د/ عبد العزيز اللصاصمة،  

4
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آثار عديدة على أجور العّماؿ يف اؼبؤسسات اليت سبت  وقد كاف لتبٍت سياسة اػبوصصة
للخوصصة تقريب الفوارؽ ، ومن أبرز اآلثار اإلهبابية ىو سليب ىو إهبايب ومنها ما خوصصتها منها ما

من أحقية العّماؿ يف شراء نسبة من أسهم  بُت طبقة العّماؿ وطبقة اؼببّلؾ، وذلك ؼبا تتيحو اػبوصصة
شًتاؾ يف إدارة اؼبؤسسة اؼبخوصصة، فبّا يؤدي إىل الشركات اليت يعملوف هبا، فبّا يتيح ؽبم اغبق يف اال

  1إهباد مصادر دخل تضاؼ إىل مداخيلهم )أجورىم(.
طمئناف وباعتناؽ اػبوصصة تزايد حجم الطبقة اؼبالكة يف اجملتمع فبّا خلق شعورا باال

 2واالستقرار االجتماعي واإلحساس باالنتماء.
أّما عن اآلثار السلبية للخوصصة فأنبها فقداف العّماؿ ؼبناصب عملهم، وما يًتتب على 
ذلك من فقداهنم ؼبصدر دخلهم واؼبتمثل يف األجر وملحقاتو، فضبل عن حرماف العّماؿ الذين كانوا 

 ن االمتيازات اليت كاف يوفرىا القطاع العاـ.يعملوف باؼبؤسسات اؼبخوصصة من ؾبموعة م
اآلثار السلبية  وعليو سنتناوؿ اآلثار اإلهبابية للخوصصة على أجر العامل يف الفرع األوؿ، مث

 للخوصصة على أجر العامل يف الفرع الثاين.
  

 الفرع األول
 اآلثار اإليجابية للخوصصة على أجر العامل

آثار سلبية على أجور العّماؿ من ناحية تقليص فرص العمل، وحرماف  لخوصصةلإذا كانت  
الغالبية العظمى من اغبق يف العمل، إاّل أنّو بالنسبة للعّماؿ الذين سوؼ يستمروف يف العمل 
باؼبؤسسات اؼبخوصصة فإّف ىناؾ ؾبموعة من اؼبزايا اليت سوؼ يتحّصلوف عليها يف ظل اػبوصصة، 

األجور، ويبكن حصر ىذه اؼبزايا من خبلؿ معرفة اآلثار اؼبباشرة للخوصصة، وخاصة ما تعّلق منها ب
  3مث اآلثار غَت اؼبباشرة.

                                                 
 .87، ص اؼبرجع السابقرابح رتيب،  د/ 1
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يقصد باآلثار اؼبباشرة تلك اؼبزايا اليت وبصل  على أجور العمال: اآلثار المباشرة للخوصصةأوال:  
سة عليها العّماؿ يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة بشكل واضح وقابل للقياس بطريقة ملمو 

 وتنقسم ىذه اآلثار إىل آثار مكتسبة وأخرى مستجدة:1ومقبولة،
 
وتتعلق أساسا بارتفاع األجور النقدية وزيادة اؼبزايا العينية، فمن  بالنسبة لآلثار المكتسبة: -1

البديهي أّف أجور العّماؿ يف القطاع اػباص تتفّوؽ يف بدايتها وهنايتها عن تلك اؼبعموؿ هبا يف القطاع 
كما أّف قيمة العبلوات يف القطاع اػباص أكب من مثيبلهتا يف القطاع العاـ مع استفادة عّماؿ العاـ،  

القطاع اػباص من مزايا كثَتة خاصة ما تعلق منها بالعبلوات اػباصة، ومعٌت ذلك أّف األجور النقدية 
ىي أكب بفارؽ ملموس مقارنة بتلك اليت اليت سيحصل عليها العّماؿ يف شركات القطاع اػباص 

وبصل عليها يف القطاع العاـ، لذلك يبكن القوؿ أّف اػبوصصة تؤدي إىل رفع أجور العّماؿ الذين 
 2تستمّر عقود عملهم بعد نقل ملكية اؼبؤسسة العامة إىل القطاع اػباص.

ف لؤلجر حدود دنيا ال فقد كاف من البلـز أف يكو  ونظرا ؼبا لؤلجر من أنبية يف حياة العامل 
هبوز النزوؿ عنها بأي حاؿ، باعتبار ذلك من أىم مقتضيات اغبماية االجتماعية لفئة العّماؿ اليت 

الشروبة األكب عددا يف أي ؾبتمع، وىذا مانّصت عليو العديد من الدوؿ يف تشريعاهتا تشّكل 
كافية على األقل إلشباع ىذا من جهة، ومن جهة أخرى هبب أف تكوف ىذه األجور   3،العّمالية

مقابل حد أدىن من األداء، وحىت يبكن اغبفاظ على التوازف اغباجات األساسية للعماؿ ومن يعولوهنم 
 4بُت العائد والتكلفة هبب أف تكوف زيادة األجور متماشية مع الزيادات يف إنتاجية العمل.

ىو  ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل عكس ماأّما فيما ىبص اؼبزايا النقدية يف القطاع اػباص فإهّنا  
الذي يقّدـ األجور على اعتبارات سياسية واجتماعية ال على اعتبارات  ،موجود يف القطاع العاـ

من مسكن، ملبس، مأكل ووسائل  –رىا القطاع اػباص اقتصادية، كما أّف اؼبزايا العينية اليت يوفّ 
ّف أصحاب العمل اػبواص يدركوف أّف االىتماـ بالعامل أل5،أفضل من اليت يوفرىا القطاع العاـ -النقل

                                                 
، ؾبلة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ »دراسة لآلثار اإلهبابية للخصخصة على اغبقوؽ اؼبالية للعماؿ «د/ ؿبمود السيد الناغي، 1

، ص 1997ريل فاألوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ يف ظل اؼبتغَتات احمللية والعاؼبية، كلية اغبقوؽ، جامعة اؼبنصورة، العدد اغبادي والعشروف، أ
74. 

 .155العبلقات الناشئة عن عقد العمل، اؼبرجع السابق، ص  / صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة علىد  2

3
 .>:8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  

 .307اؼبرجع السابق، ص  د/ سامية عمار، 4

 .75د/ ؿبمود السيد الناغي، اؼبرجع السابق، ص   5
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وربقيق الرحبية، كما أّف القطاع العاـ يقـو بتوزيع اغبوافز اؼبالية بصورة  اإلنتاجيةسيؤدي إىل ربسُت 
ىجرة بعض األيدي العاملة اؼباىرة أو انتقاؽبا للعمل يف القطاع  متساوية على صبيع العّماؿ فبّا أدى إىل

أّف القطاع العاـ ال يربط أجر العمل بإنتاجية عملو، وقد دّلت بعض الدراسات أف اػباص، ذلك 
متوسط أجر العامل قد ارتفع يف اؼبؤسسات اؼبملوكة للدولة بعد خوصصتها مع مبلحظة أّف نسبة 

 1الزيادة يف إنتاجية العامل اغبقيقية كانت أكب من نسبة الزيادة يف األجر اغبقيقي.
 
 ترتب على خوصصة القطاع العاـ عدة آثار إهبابية منها: :المستجدةبالنسبة لآلثار  -2
كنتيجة   –: يبّثل تشجيع العّماؿ على سبّلك اؼبؤسسات أو بعض أسهمها تمّلك األسهم *

أحد األىداؼ الرئيسة ؽبذا البنامج يف دوؿ عديدة، وقد استخدمت العديد من  -للخوصصة
اآلليات لتحقيق ىذا اؽبدؼ، وإف اختلفت باختبلؼ ذبارب الدوؿ، وكانت بريطانيا من الدوؿ 

على توسيع نطاؽ ملكية العّماؿ باؼبؤسسات اؼبطروحة الرائدة يف ازباذ اإلجراءات اليت تعمل 
وافز والدعم للعّماؿ لتشجيعهم على سبلك أكب قدر فبكن من أسهم ىذه للخوصصة وتقدًن اغب

اليت انتهجتها بريطانيا لتشجيع العّماؿ على شراء مؤسساهتم  3(LMBO)ولعل تقنية  2اؼبؤسسات،
بأمواؿ قروض مضمونة بواسطة أصل ماؿ الشركة ألكب دليل على سعي بريطانيا لتوسيع نطاؽ ملكية 

  4.العّماؿ
وقد كانت للمشاركة العّمالية يف اؼبؤسسات اؼبخوصصة فرصة لدخوؿ العّماؿ يف الشركات  

الرأظبالية، وبذلك تعتب اػبوصصة آلية إلعادة توزيع الدخل وفرصة الستعادة اؼبؤسسة اؼبخوصصة من 
طرؼ العّماؿ، وربرص ـبتلف اغبكومات على زبصيص نسبة من أسهم اؼبؤسسات اؼبزمع خوصصتها 

تصل نسبتو زبفيض االستفادة من للعّماؿ   كما يبكن، %10تملكها العّماؿ تقدر عادة ب لكي ي
كما يبكن للعّماؿ شراء أي عدد من األسهم مع تسديد قيمتها على   من قيمة األسهم، %20إىل 

قد وّفرت للعّماؿ فرصة التحوؿ  أقساط زبصم من األرباح يف حالة ربققها، وبذلك تكوف اػبوصصة
يتمتعوف باغبقوؽ اليت يتمتع هبا أصحاب  ومن أجراء إىل مسانبُت5من أجراء إىل مبلؾ ومستثمرين،
                                                 

 .265اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/أور هذه الدراسة   1

 .265اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  د/  2

 Rachat d’une( أي R.E.S) وتسّمى باللغة الفرنسية  Leveraged Management Buy Out (LMBO) يقصد بالعبارة اؼبختصرة  3

Entreprise par ses Salariés.   
 .99د/ أضبد ؿبرز، النظاـ القانوين للخصخصة، اؼبرجع السابق، ص   4

 .75د/ ؿبمود السيد الناغي، اؼبرجع السابق، ص   5
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رؤوس األمواؿ، ومن شأف ىذه اؼبسانبة أف تكفل ؽبم قدرا من اؼبشاركة يف إدارة اؼبؤسسة اؼبخوصصة 
م على العمل وربّسسهم ة واػبضوع، كما ربّفزىواالستفادة من أرباحها، للتخفيف من شعورىم بالتبعي

باؼبسؤولية، فبّا يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ورفع الكفاءة ومستوى اعبودة، فبّا ينتج عنو زيادة يف 
 1مكافآهتم وأجورىم، وىذا من شأنو أف ينعكس باإلهباب على العّماؿ واؼبؤسسة واالقتصاد ككل.

من اؼببلحظ أّف شركات القطاع اػباص تعطي  زيادة فرص االستفادة من الخدمات االجتماعية: *
عناية خاصة للخدمات االجتماعية للعاملُت هبا، وذلك من أجل اغبفاظ على أعلى مستوى من 
الوالء للمؤسسة، ومن مث ارتفاع مستوى األداء هبا، ومن أجل ربقيق ىذه األىداؼ تسعى إىل توفَت 

ات اجتماعية لنسبة كبَتة من العاملُت كالرحبلت، اؼبصايف، اغبج والعمرة، العبلج واإلعانات خدم
يف اؼبناسبات االجتماعية السارة وغَت السارة، علما أّف ىذه اػبدمات تفوؽ بكثَت ما يقدمو القطاع 

  2العاـ يف ىذا الشأف.
وفقا لنظاـ سبليك العاملُت صصة تستفيد اؼبؤسسات اؼبخو  الضريبية: اإلعفاءاتاالستفادة من  *

من فائدة القروض اؼبمنوحة لؤليسوب وإعفاء ضرييب  %50لػ من إعفاءات ضريبية 3لؤلسهم )األيسوب(
 187رقم  دبقتضى قانوف الضريبة اؼبوحدة على الدخل-اؼبشرّع اؼبصري  كما أقرّ  4ألرباح األسهم اؼبوزعة،

ؾبموعة من اإلعفاءات الضريبية وخاصة ما تعلق منها باإلعفاء الضرييب على اؼبرتبات يف  -1993لسنة
   5.حدود ألفُت جنيو سنويا

  
يقصد باآلثار غَت اؼبباشرة تلك اآلثار  على أجور العمال: للخوصصة ةالمباشر  غيراآلثار ثانيا: 

غَت الظاىرة وغَت القابلة للقياس بشكل ؿبدد ولكن يبكن التعرؼ عليها وتقدير قيمتها بشكل 
 ومن أىم ىذه اآلثار: 6مقبوؿ،

يًتتب على عملية خوصصة اؼبؤسسات العامة التخّلص من العمالة الزائدة،  زيادة فرص الترقية: -1
لعاملُت اؼبتميزين يف اغبصوؿ على ترقيات ومناصب أعلى، وىذا ما يؤدي إىل التأثَت فبّا يتيح الفرصة ل

اؼبتمثلة أساسا يف زيادة األجر وملحقاتو دوف انتظار لفًتة طويلة، ويستفيد اإلهبايب على اؼبزايا اؼبالية 
                                                 

 .269سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، اؼبرجع السابق، ص  اغبسن ؿبمد ؿبمد د/  1

 .76د/ ؿبمود السيد الناغي، اؼبرجع السابق، ص   2

 (Employee stock ownership plan) ىو اختصار لكلمة نظاـ سبلك العاملُت لؤلسهم يف الشركات: (ESOP) األيسوب  3
4
 .90ؿبمود ؿبمد فهمي، اؼبرجع السابق، ص   

 .157العبلقات الناشئة عن عقد العمل، اؼبرجع السابق، ص  صباؿ أبو الفتوح ؿبمد أبو اػبَت، أثر اػبصخصة على /د  5

 .77د/ ؿبمود السيد الناغي، اؼبرجع السابق، ص   6
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وؿ على ترقية أو من ىذه اؼبزايا عموما العماؿ النشطُت واؼبتميزين والذين كانوا هبدوف صعوبة يف اغبص
 1على منصب أعلى بسبب اؽبياكل التنظيمية اؼبتضخمة قبل اػبوصصة.

: إذا كاف اؽبدؼ ىو رفع مستوى الكفاءة زيادة فرص الحصول على المكافآت التشجيعية -2
االقتصادية واحملافظة عليها، وىذا يتطلب ربفيز العّماؿ ومنحهم مكافآت تشجيعية مع ربطها باألداء 

فبّا يؤدي يف آخر اؼبطاؼ إىل زيادة اإلنتاج و ربسُت نوعيتو كلما زاد ربفيز العماؿ باؼبكافآت ، الفعلي
 3.إنتاجيتوبل أّف زيادة اغبوافز اؼبادية اؼبقدمة للعامل تساىم عادة يف رفع مستوى 2،التشجيعية

 
 الثانيالفرع 

 للخوصصة على أجر العامل السلبيةاآلثار 
لذين سوؼ يستمروف لخاصة بالنسبة  ،أجور العّماؿ آثار إهبابية على كانت للخوصصة  إذا

يف أمنو اؼبادي، باعتبار  اؼبسرّح هتدد العاملفإّف ىناؾ آثارا سلبية  ،يف العمل باؼبؤسسات اؼبخوصصة
، وأّف فقداف األجر سيؤدي إىل عجز الفرد عن األجر ىو عنصر األماف واالستقرار لو وللمجتمع أفّ 

توفَت قوتو ولقمة عيشو، وال يوجد أسوأ من ىذا الوضع بالنسبة للعامل، ويتمثل اعبانب السليب 
على أجور العّماؿ إّما يف فقداف العامل ألجره إثر تسروبو، أو العودة إىل اعتبار العمل للخوصصة 

، فبّا يعٍت تركو ليتحدد وفق قانوف السوؽ كسعر أية الطلبسلعة يتحدد شبنها وفقا آلليات العرض و 
بضاعة أخرى، وىو ما يؤدي إىل تدين األجر الفعلي لقيمة العمل يف الوقت الذي تنتشر فيو البطالة 

وما  وتتعاىل معدالهتا كسمة بارزة يف النظاـ الرأظبايل العاؼبي، خاصة يف أعقاب حركة اػبوصصة،
ؿ العّماؿ شروط عمل أشد قسوة وأقل مردودا من حيث األجر واؼبزايا يسفر عن ذلك من وجوب قبو 

   4االجتماعية.
وللخوصصة آثار سلبية كثَتة وـباطر كبَتة، فهي ليست سياسة مثالية مبأة سباما من اؼبخاطر،  

كي ال يغلو البعض يف اغبماس وؽبذا هبب أف تكوف ؿبل نظر السياسيُت واالقتصاديُت على السواء  
ولعل أىم  5ق ىذه السياسة يف كافة الظروؼ دوف تبّصر باؼبخاطر الناصبة عن ىذا التطبيق،لتطبي

                                                 
 .462اغبسن ؿبمد ؿبمد سباؽ، أثر اػبصخصة على حقوؽ العّماؿ، رسالة دكتوراه، اؼبرجع السابق، ص  د/  1

 .78د/ ؿبمود السيد الناغي، اؼبرجع السابق، ص   2

3
 .305د/ سامية عمار، اؼبرجع السابق، ص   

 .::8عبد اهلل الطاىر، اؼبرجع السابق، ص  د/ ؿبمد  4

 .285أضبد صباؿ الدين عبد الفتاح موسى، قضية اػبصخصة، اؼبرجع السابق، ص  د/  5
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، حيث تؤدي اػبوصصة إىل فقداف الكثَت من العماؿ لعملهم، تلك اؼبتعلقة بأجور العّماؿ اؼبخاطر
 1ومن مث فقداف ىذه الفئة ؼبصدر دخلها واؼبتمثل يف األجر وملحقاتو.

سيؤدي إىل االستغناء عن الكثَت من العّماؿ خاصة الذين يشكلوف  كما أف تطبيق اػبوصصة 
عمالة زائدة وبطالة مقّنعة، ألّف اؼبستخدـ اعبديد ال يقبل إاّل العامل الذي تكوف اؼبؤسسة يف حاجة 

سوؼ يًتتب ال ؿبالة االستغناء عن العمالة الزائدة عن حاجة  فعلية إليو، ويف ظل ىذا الوضع
اليت كانوا وبصلوف عليها قبل خوصصة فبا يؤدي إىل حرماهنم من أجورىم  اؼبؤسسات اؼبخوصصة

    .مؤسساهتم
ومن بُت اغبلوؿ اؼبقًتحة للتخفيف من مشكلة العمالة الزائدة زبصيص جزء من عوائد 

إلنشاء مؤسسات استثمارية جديدة لتشغيل العاملُت اؼبسرحُت، وأف تقـو بدفع تعويضات  اػبوصصة
نقدية ؽبؤالء العماؿ مع استخدامها يف إنشاء مؤسسات صغَتة خاصة هبم، كما يبكن للدولة أف سبنح 
للعماؿ أولوية لشراء بعض األسهم اؼبخوصصة على أف يتم تسديدىا بالتقسيط، إضافة إىل سبليك 

ؤسسات ذات العمالة الكثيفة مقابل مكافآت هناية خدمتهم، كما يبكن ؽبيئات الضماف اؼب
االجتماعي أف سبوؿ عملية شراء العاملُت ؽبذه اؼبؤسسات، أو أف سبنح ؽبم قروضا إلنشاء مؤسسات 
صغَتة خاصة هبم، إضافة إىل إقامة مراكز لتدريب العاملُت يف ـبتلف اؼبهن اليت وبتاجها سوؽ العمل 

 .2حىت يتمكنوا من إهباد فرصة عمل بديلة

                                                 
1
 وما يليها. 90، صاؼبرجع السابق رابح رتيب، د/  
 .251حسن حجي عطية، اؼبرجع السابق، ص  2
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 الباب الثاني

 الحماية القانونية للعامل في ظل التسريح االقتصادي

 
تحوالت العميقة، والشهد العادل خالؿ النصف الثاين من القرف العشرين العديد من ادلتغَتات  

يف منأى ين  العّماؿ دل يكن تجتماي،، و وااليت طالت سلتلف ادليادين خاصة ادليداف االقتصادي وال
إذ تطلب األمر إيادة تكييف القوانُت اليت ربكم يالقات العمل دبا يتناسب مع  ،ىذه التحوالت

 السياسة االقتصادية اجلديدة.
تغلب يلى الصعوبات والسعيا لتخط، األزمات ادلالية وحبثا ين النجاية االقتصادية، و 

د كبَت من أصبح بإمكاف ادلستخدـ االستغناء ين يد ،مواكبة التحوالت التكنولوتجيةاالقتصادية و 
 يف إطار ما يسمى بالتسريح االقتصادي. العّماؿ 
ية لقيود موضػويػية العّمالأخضعتو التشريعات  ،حىت يكوف التسريح االقتصادي مشروياو 

عاظ واحل العّماؿ ضباية حػقػوؽ  الععالية االقتصادية للمسسسة و ىدفها التوفيق بُت ،إتجراءات شكليةو 
و بشكل يسمح للمستخدـ بتخط، األزمة اليت سبر هبا مسسستو دوف  ،يليها و لو بصعة نسبية

ن ادلستخدـ من احلعاظ يلى  مناصب إذا دل يتمكّ وحقهم يف احلماية، و  العّماؿالتضحية دبصلحة 
قد وّفر حىت بعد تسرػلهم، وىنا صلد بأف القانوف  العّماؿإتجراءات احلماية غلب أف ترافق  فإفّ  ،الشغل

تسمح ذلم بتحصيل احلقوؽ الناذبة ين التسريح  ،ضمانات قانونية وأخرى قضائيةللعماؿ ادلسرحُت 
 ألسباب اقتصادية.

ويلى ىذا األساس قّسمنا ىذا الباب إذل ثالثة فصوؿ تناولنا يف العصل األوؿ معهـو التسريح  
بط لسبب اقتصادي وسبييزه ين الصور األخرى لإلهناء، يف حُت تناولنا يف العصل الثاين الضوا

العصل الثالث للضمانات ادلقررة  خّصصناادلوضويية والشكلية إلهناء يقد العمل ألسباب اقتصادية، و 
  للعماؿ ادلسرحُت ألسباب اقتصادية.
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 الفصل األول 
 قتصادياالمفهوم التسريح 

 عقد العمل وتمييزه عن الصور األخرى إلنهاء 
 

آثار سببو من يدلا  ،من ادلسائل الشائكة يف نطاؽ يالقات العمل التسريح االقتصادييعترب  
ض ين ذلك من نتائج اتجتمايية خطَتة يتجاوز وما يتمخّ  ،قد تصل إذل إغالؽ ادلسسسة هنائيا سلبية
، لذلك وانتشار اجلرؽلة من فقر وارتعاع دلعدؿ البطالة ،ادلسرحُت إذل اجملتمع بأكملوالعّماؿ أثرىا 

اىتماـ كبَت و تنظيم خاص ؽليزه ين الصور باالقتصادي صبح من الضروري أف ػلظى اإلهناء أ
 األخرى لإلهناء.

و من الضروري الوقوؼ فإنّ  ،ونظرا لتداخل معهـو التسريح االقتصادي مع الصور األخرى لإلهناء
وإبراز يناصره القانونية مقارنة بأسباب اإلهناء الكالسيكية  ،يلى معهـو التسريح ألسباب اقتصادية

يت ترافق ىذا النوع من وال ،حىت يتسٌت ضبط ادلعهـو حعاظا يلى احلماية االستثنائية للعامل ،األخرى
 التسريح الذي تجاء نتيجة للتحوالت االقتصادية ادلعاصرة.

ز التسريح االقتصادي ين يّ ظلمث  دلعهـو التسريح لسبب اقتصادي يف مبحث أوؿ سنتطرؽويليو 
 األسباب األخرى لإلهناء يف مبحث ثاف. 
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 المبحث األول
 قتصادياالمفهوم التسريح 

 ،رلهوال دلدة طويلة يف قانوف العمل العرنس، –كنظاـ قانوين أصيل   –قتصادي االالتسريح  ظل
وذلك راتجع للطابع التقديري لقطع يالقة العمل بصعة أحادية من طرؼ صاحب العمل، وبق، 

وضوحا، حيث برز ىذه ادلعهـو ألوؿ مرة يف القضاء اإلداري العرنس، وىو بصدد تطبيق  معهومو أقلّ 
ل تسريح للرخصة اإلدارية والذي أخضع ك ،رقابة الشغلادلتضمن  1945ماي  24 األمر ادلسرخ يف

 الرقابة اليت سبارسها إدارة العمل ال ؽلكن أف تكوف إالّ  الدولة العرنس، أفّ كما ايترب رللس   1ادلسبقة،
اليت تعود الختصاص  شخصية يف مواد التسرػلات ألسباب اقتصادية دوف التسرػلات ألسباب

قتصادي االالعرنس، التسريح  ادلشرّع  يّرؼ  1989ويف سنة   2،-يف حالة النزاع  -القاض، العادي 
قتصادي وأنوايو يف االتعريف التسريح  تعريعا قانونيا مربزا خصائصو ويناصره القانونية، ويليو سنتناوؿ

 مث نتطرؽ ألسباب التسريح االقتصادي يف مطلب ثاف.  ،مطلب أوؿ
  

 المطلب األول
 وأنواعو قتصادياالتعريف التسريح 

و ؽلكن أف غَت أنّ  ،يف صورة إهناء صباي، لعالقات العمل االقتصاديغالبا ما يكوف التسريح 
مدى اشًتاكهم يف حوا فيها و عًتة الزمنية اليت سرّ والادلسرحُت العّماؿ ذلك حسب يدد و  ،يكوف فرديا

لذلك بات من الضروري ربديد معهـو التسريح وأنوايو، قبل تعريف السبب ، سبب التسريح
 االقتصادي.

 
 
 
 

                                                 

Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD et Gilles AUZERO, droit du      1 انظر يف ذلك:  
travail. 24 édition, Dalloz, 2008, p.601.                                                                                                                  

 .52، ص 2009 ،ضبيدة ،التسريح لسبب اقتصادي، معهومو، إتجراءاتو وآثاره، ديواف ادلطبويات اجلامعية، اجلزائر بوأد/ يطاء اهلل  2
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 األول الفرع
 وأنواعو التسريحتعريف 

تعريف التسريح التعرؼ يلى مدلوؿ ىذا ادلصطلح من الناحية اللغوية واالصطالحية،  يقتض، 
، لذا بات من الضروري معرفة مىت العّماؿوبايتبار أّف التسريح قد ؽلّس يامال واحدا أو رلموية من 
ن خالؿ ىاتُت اجلزئيتُت، حيث طلّصص يكوف التسريح فرديا ومىت يكوف صباييا، ىذا ما سنناقشو م

 اجلزئية األوذل لتعريف التسريح واجلزئية الثانية ألنواع التسرػلات.
   

رّح القـو أي أرسلهم فنقوؿ س ،التسريح لغة من الععل سرّح، يسرّح، تسرػلا :تعريف التسريحأوال: 
وتسرّح فالف من ىذا ادلكاف إذا وتسريح الزوتجة تطليقها،  1،قهاسرّح الزوتجة دبعٌت طلّ وأطلقهم، و 

م ػملهػم ين يػدبعٌت فصله العّماؿ سرّح و   2ذىب وخرج، وسّرحت فالف إذل مكاف ما دبعٌت أرسلتو،
يقابل فعل سرّح ن شيئُت، و ػاتجز العاصل بياحل وعصل أال وأبعدىم واستغٌت ينهم، فالتسريح إذف ىو 

ل ػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػلية العػػػػػػػػػػػػكلمة تّدؿ يلى حدوث يمى،  و   ،Licencier3أو فصل يف اللغة العرنسية كلمة 
حرير ػكلمة التسريح لغة تعٍت العصل، اإلبعاد، الت  يليو فإفّ و  ، Action de licencierتسريحال وأ

 طالؽ.واإل
ما اصطالحا فهو ذلك العمل االنعرادي الذي يتخذه صاحب العمل )ادلستخدـ( بإرادتو إلهناء أّ 
 4العمل غَت احملدد ادلدة.يقد 

 
تسرػلا صباييا، غَت  -كأصل ياـ-قتصادي االيكوف التسريح : قتصاديةاال: أنواع التسريحات ثانيا

مدى حوا فيها و عًتة الزمنية اليت سرّ والادلسرحُت  العّماؿ ذلك حسب يدد و  ،و ؽلكن أف يكوف فردياأنّ 
 تسرػلا العّماؿ  من كبَتة رلموية تسريح يكوف أف بالضرورة ليس لكن، اشًتاكهم يف سبب التسريح

 واحد يامل تسريح يكوف األحياف أغلب يف وأنّ  غَت فرديا، تسرػلا واحد يامل تسريح وال صباييا،

                                                 
 .329يالـ، الطبعة الثالثة والعشروف، دار ادلشرؽ، بَتوت، ص واألادلنجد يف اللغة  1
 .5891ابن منظور، لساف العرب، دار ادلعارؼ القاىرة، دس، ص  2

 .947ص ، 2003 مكتبة الروس، باريس، ،فرنس، يريب، دانياؿ ريغ، السبيل، معجم يريب فرنس، 3
4
 .40السابق، ص ادلرتجع  ضبيدة ، بوأد/ يطاء اهلل  
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 متبويا واحد يامل يسرّح يندما وذلك ،اجلماي، التسريح حكم يأخذ قد لكن ،فرديا تسرػلا
 1.يوما 03 فًتة خالؿ و اقتصادي لسبب العّماؿ  من دبجموية

 اشًتكوا إذا صباييا تسرػلا ادلسسسة لنعس ينتموفالعّماؿ  من كبَتة رلموية تسريح يادة ويكوف
 إضراب خالؿ تجسيمة أخطاء ارتكاهبم بسببالعّماؿ  من رلموية تسريح أفّ  غَت السبب، نعس يف
 .اجلماي، التسريح حكم يأخذ ال

 العرنسية النقض زلكمة ايتربتو فقد أتجورىم زبعيض رفضهم بسبب العّماؿ رلموية تسريح اأمّ 
 غَت العردية، التسرػلات من رلموية تسرػلاهتم معتربة فرديا إدماتجا إدماتجهم وأيادت 2،فرديا تسرػلا

 ىذه يف  التسريح وايترب ،اؿللعمّ  ضباية 2559 تجويلية 95 قانوف دبوتجب تدخل العرنس، ادلشرّع  أفّ 
 3.صباييا تسرػلا احلالة

 :يل، كما عرديوال اجلماي، التسريح تعريف ؽلكن إليو اإلشارة سبقت ما خالؿ ومن
 

 دبوتجب العرنس، القانوف يف اقتصادي لسبب صباي، تسريح يبارة ظهرت: الجماعي التسريح -2
 تجانع، 30 قانوف أفّ  غَت ،2531 فيعري 23 يف ادلسرخة األوربية مريةواأل 2530 فيعري 20 قانوف
 توايترب  اقتصادي، لسبب فردي وتسريح اقتصادي لسبب صباي، تسريح يبارة استعمل 2531
 من كبَتا يددا مسّ  إذا صباييا يكوف التسريح أفّ  2540 ماي 30 بتاريخ العرنسية النقض زلكمة

 .واحدا اقتصاديا التسريح سبب وكاف العّماؿ 
 معيار األوؿ ادلعيار اجلماي،، التسريح لتعريف معيارين يلى األوربية األمرية ايتمدت حُت يف 

 معيار الثاين عياروادل معينة، فًتة خالؿ ادلسرحُتالعّماؿ  يدد أساس يلى يقـو يددي موضوي،
 4.للمسسسات االقتصادية األسباب يلى مسسس شخص،

                                                 
             .Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD et Gilles AUZERO,op, cit,  p.610 :انظر يف ذلك 1

  SOC .09 oct1991 « chacun des licenciements prononcé du refus du salarié  conservait un caractère   :ذلكنظر يف ا2

                                       individuel. ».                                
                                              

 " :اليت تنص يلى   L1233-25ادلادة   2005تجانع،  18ادلعدؿ بقانوف  1992تجويلية  29نظر القانوف ادلسرخ يف ا 3
« Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat   de travail, 

proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur 

licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions  applicables en cas de licenciement collectif pour 

motif économique. » 
 وما يليها. 120د/يطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرتجع السابق، ص   4
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 تجدوؿ وفق أو واحدة دفعة العّماؿ  من رلموية أو يامل فصل ىو اجلماي، فالتسريح ويليو 
 متعاقبةػال العردية التسرػلات شكل اجلماي، التسريح يأخذ وقد 1،اقتصادية ألسباب نظرا زلدد زمٍت

 .األخرى التسريح حاالت ين ؽليزىا ما وىو اقتصادية، أي واحدة أسباهبا أف إالّ  تزامنة،ادل وأ
 وماػػػػػػػػػػػي 03 رةػػػػػػػػػػػػػػػفت خالؿ حدث إذا فرديا اقتصادي لسبب التسريح يكوف: الفردي التسريح -2
 غَت لسبب وذلك خرين،آ يماؿ بتسرػلات يتبع دلو  واحدا، يامال وخصّ  تسريح أوؿ تاريخ من

 .العامل بشخص متصل
 

 الثاني الفرع

 للتسريح االقتصادي السبب تعريف
 يعّرفو فقه، اذباه فهناؾ االقتصادي، للسبب مانع تجامع تعريف إغلاد يف العقو اختلف 

 ادلالية الصعوبات يف يتمثل وبأنّ  ويرى الالإرادية، االقتصادية الظروؼ يف زلصورا وغلعلو ضيقا تعريعا
 لصاحب يكوف ال يتوال يامة، االقتصادية ظروؼوال ادلالية كاخلسائر ادلسسسة تواتجو اليت عنيةوال

 من العمل صاحب هبا يقـو اليت اإلرادية األيماؿ ادلعهـو ىذا من ويستثٌت فيها، يد للعامل وال العمل
 2.األرباح يف زيادةوال اإلنتاج ربسُت أتجل

 أف ؽلكن كما القاىرة، قوةوال االقتصادي السبب بُت خلط إذل يسدي ادلعهـو ىذا أفّ  غَت 
 بعد حقوقهم من العّماؿ وحرماف ادلسسسة تنظيم إليادة كذريعة القاىرة القوة استعماؿ إذل يسدي

        3.تسرػلهم
 يشمل حبيث ،واسعا تعريعا للتسريح االقتصادي السبب ؼيعرّ  وفإنّ  الثاين العقه، االذباه أّما 

 سببها يكوف اليت التسرػلات تشمل فه،  مث ومن العامل، خطأ إذل ترتجع ال اليت التسرػلات كل
 ادةػػػػػػػػػزيػػػػػػػػػػػػػػػػال وأ اإلنتاج ربسُت قصد بإرادتو مسسستو يلى ادلستخدـ يدخلها اليت التنظيمية األحواؿ

                                                 
1
 .123ص د/يطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرتجع السابق، 
 ،ادلسرحُت ألسباب اقتصادية، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوؽ، تجامعة مولود معمري العّماؿ د/معاشو نبارل فطة، إزالة التنظيم يف قانوف العمل وضباية  2

 .283، ص 2008-2007 ،تيزي وزو، اجلزائر
3
 ىناؾ إصباع فقه، يلى يدـ وتجود قوة قاىرة مالية أو اقتصادية. 
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 ادلستخدـ تكره اليت الطارئة االقتصادية الصعوبات سببها يكوف اليت التسرػلات وكذلك ادلردود، يف
    1.تعديلها أو ادلناصب بعض إلغاء أو مسسستو تنظيم إيادة يلى

 أفّ  إالّ  اقتصادي، لسبب تسرػلا يعترب العامل من خطأ بسبب يكوف ال تسريح كل فإفّ  ويليو 
 كما االقتصادي السبب تعريف لويعضّ  ما، نويا معرط ادلعهـو ىذا بأفّ  يرى فورنييو برنارد العقيو

 فحسب اخلطأ ليس العامل بشخص ويقصد العامل، شخص إذل راتجع غَت تسريح كل ىو:" يل،
  2."للعامل الصحية واحلالة واجلسمانية ادلهنية الكعاءة يدـ ولكن

 تجانع، 30 قانوف خالؿ من االقتصادي للسبب الواسع بادلعهـو العرنس، ادلشرّع  أخذ وهبذا 
 كانت مهما:" منو L321-75 ادلادة يف تجاء حيث ،اقتصادية ألسباب بالتسرػلات ادلتعلق 2531

 أو طارئة طبيعة ذي اقتصادي سبب يلى مسسس صباي، أو فردي تسريح كل فإفّ  ادلهنة أو ادلسسسة
 التسوية حالة سوى ذلك من يستثٌت وال ،ادلختصة اإلدارية السلطة قبل من رخصة إذل ؼلضع تنظيمية
 3.القضائية

 ادلتعلق 353-42 رقم القانوف دبوتجب العرنس، العمل قانوف شهدىا اليت اإلصالحات وبعد 
 ادلسرخ 105-45 القانوف مث التسريح بإتجراءات ادلتعلق 203-42 رقم والقانوف اإلدارية الرخصة بإلغاء

 العرنس، ادلشرّع  يّرؼ ،ادلهٍت التحوؿ يف واحلق االقتصادية بالتسرػلات ادلتعلق 39/34/2545 يف
 التسريح ذلك اقتصادي لسبب تسرػلا ليشكّ :" وبأنّ   L321-1 ادلادة دبوتجب االقتصادي السبب
 إلغاء ينو ينتج العامل، بشخص لصيقة غَت أسباب لعدة أو لسبب العمل صاحب غلريو الذي

 صاديةػػػػػػػػػػػاقت صعوبات خاصة بصعة فرضتو العمل لعقد تجوىري لتعديل نتيجة أو ربويلها أو الوظيعة
  4."تكنولوتجية ربوالت أو

  
                                                 

1
 و ما يليها. 202، ص 1986احلداثة للطباية والنشر، بَتوت، د/ يبد احلعيظ بلخيضر، اإلهناء التعسع، لعقد العمل، الطبعة األوذل، دار  
 Nous préférons dire que tout licenciement dont le motif n’est pas inhérent à la personne du salarié “  ذلكانظر يف  2

est un licenciement pour motif économique- par motif inhérent à la personne de salariés, on doit entendre non 

seulement la faute, mais aussi l’incapacité professionnelle ou physique, l’état de santé. VB fournier,                      
 .203نقال ين د/يبد احلعيظ بلخيضر، ادلرتجع السابق، ص 

 : يت تجاء فيهاوال 03/01/1975رخ يف ادلس  5-75من القانوف رقم  L321-7انظر يف ذلك نص ادلادة  3
"  “ Quelque soit l’entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, 

tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d’ordre conjoncturel ou structurel, est 

subordonné à une autorisation compétente. »                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               .402 د/عبد الحفيظ بلخيضر، المرجع السابق، ص نقال عن  

 ,Corinne PIZZIO –Delaporte, Droit du travail , édition Vuibert, paris,1998   يف ذلك:                            انظر 4

p.125. 
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 لىت  يتعديال يدة أدخل قد 9339 تجانع، 23 يف الصادر االتجتماي، التحديث قانوف أفّ  غَت
  1،إضافات وثالث حذفُت يف تتمثل 2545 أوت 39 قانوف من 32 فقرة L321-1 ادلادة نصّ 

 العمل يقد تعديل نوع ربدد كانت اليت«substantielle»  أساس، يبارة ادلشرّع  حذؼ فقد ويليو
 أفّ  يوضح كاف الذي  « notamment» خاصة بصعة تعبَت وكذلك اقتصاديا تسرػلا يعترب الذي

 تركت اظلّ إو  التكنولوتجية تحوالتوال االقتصادية الصعوبات يف زلصور غَت للتسريح االقتصادي السبب
 اأمّ  ،للتسريح اقتصاديا سببا يعتربىا أخرى أسباب إلضافة القضاء أماـ معتوحا الباب العبارة ىذه

 بأية يليها التغلب ؽلكن وال ادةػتج االقتصادية الصعوبات تكوف أف القانوف اشًتط فقد اإلضافات
 soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu être surmontées par tout» أخرى، وسيلة

autre moyen »
 »الثبات يف ادلسسسة كما اشًتط النص ادلعدؿ يف التحوالت التقنية أف تنه، حالة، 2

soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l’entreprise».                  
                                                                                                          

 ةادللحّ  ضرورةال ووى للتسريح آخر سببا االتجتماي، التحديث قانوف من 233 ادلادة وأضافت      
  3.نشاطها يلى احلعاظ أتجل من ادلسسسة تنظيم إليادة

  القضاء تدخل االقتصادي التسريح رتربّ  اليت ادلسسسة تنظيم إيادة حاالت حصر يف ورغبة 
 ال افإهنّ  تقنية ربوالت أو اقتصادية بصعوبات مرتبطا ادلسسسة تنظيم إيادة يكن دل إف:" يل، ما رليقرّ 

 4."للمسسسة التنافسية القدرة حلماية رتتقرّ  إذا إالّ  للتسريح اقتصاديا سببا لتشكّ 

                                                 
1
 كما يل،:"  L321-1من قانوف التحديث االتجتماي، ادلعدؿ للعقرة األوذل من ادلادة  107السبب االقتصادي وفقا للمادة  ورد  تعريف 

« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou 

plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi 

ou d’une modification du contrat de travail consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n’ayant pu 

être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de 

l’entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensable à la sauvegarde de l’activité de l’entreprise. »     
2

من  ذي وصعو بعدـ الدستورية لكونو ػلصر أسباب اإلهناء يف السببُت ادلذكورين يف القانوف وػلدّ والنظرا اليًتاض اجمللس الدستوري يلى ىذا التعديل  
 32إذل غاية تعديل النص دبقتضى القانوف رقم  L321-1ادلادة  حرية التدخل حلماية الوظيعة، فقد مت إلغاؤه، و استمر العمل بالعقرة األوذل من

حيث استبدلت يبارة "تعديل أساس، يف يقد العمل" بعبارة " تعديل رفضو العامل لعنصر أساس، يف يقد العمل"  2005تجانع،  18الصادر يف 
 انظر يف ىذا الشأف:

WAQUET Philippe, «  Le licenciement économique dans la loi de modernisation sociale»,    Revue de droit 

social, N 3 , Mars 2002, p.264.  
نظر يف ايتربت الغرفة االتجتمايية أف إيادة تنظيم ادلسسسة سببا اقتصاديا للتسريح بشرط أف يكوف قد ازبذ من أتجل احلعاظ يلى مصلحة ادلسسسة. ا 3

Soc 1  ذلك
er
 avril 1992, B.N 233. 

                                                                                                                          
 , Cass.soc.05 avril 1995, Bull,civ.v   №                                  .123:                                                 انظر يف ذلك 4

« Réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif 

économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.  »   
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و أنّ  رغم احملاوالت اجلادة للمشرع العرنس، قصد إغلاد تعريف دقيق للسبب االقتصادي إالّ و  
خلط بُت تعريف السبب فيو  L321-1ادلادة  ض إذل نقد من العقو العرنس، معاده أف نصّ تعرّ 

و دل كذلك أنّ بُت الشروط الواتجب توافرىا يف السبب االقتصادي ليكوف اإلهناء مشرويا،  االقتصادي و 
 1يأت بتعريف حقيق، للسبب االقتصادي.

تعديال يف ادلصطلحات باستبداؿ  دل ػلدث إالّ  5898قانوف  ويرى تجانب آخر من العقو أفّ  
سبب والالسبب االقتصادي العرض، ادلنصوص يليو يف القانوف ادللغى بالصعوبات االقتصادية، 

 االقتصادي اذليكل، بالتطورات العنية. 

العرنس، يند ربديده للمعهـو االقتصادي ألسباب اإلهناء دل ؼلرج ين  ادلشرّع  أفّ  واقعوال
ادلبادئ احلمائية اليت استقر يليها القضاء، وذلك مع التأكيد يلى إطار ادلبدأ الذي تضمنتو 

قاض، بضرورة أف يكوف سبب اإلهناء والالتوتجيهات الصادرة ين رللس اجملموية االقتصادية األوروبية 
  2.غَت لصيق بشخص العامل" 

ا أضاؼ يبارة ظلإو  "غَت لصيق بشخص العامل"العرنس، دل يكتف بعبارة  ادلشرّع  وبذلك فإفّ 
" أف يكمن السبب االقتصادي يف إلغاء الوظيعة أو تغيَتىا أو يف تعديل ينصر أساس، يف يقد 

ا ورد يف شلّ  أكملهبذا يكوف ىذا التعريف ات اقتصادية أو ربوالت تقنية"، و العمل فرضتو صعوب
 3ذي اكتعى بضرورة أف يكوف سبب اإلهناء غَت لصيق بالعامل.والتوتجيهات رللس اجملموية األوروبية 

السارية  L1233-3ادة ادل وادللغاة أ L321-1ادلادة  تقرأ أفّ لكي يستقيم المعنى يستحسن و  
 تسريح لكي نكون أمام "  فتصبح مصاغة كما يل،  ادلععوؿ من هنايتها حىت يستقيم معناىا،

إعادة ىيكلة { أو 4اقتصادي يجب أن تكون ىناك صعوبات اقتصادية أو تحوالت تكنولوجية
 }5ةالمؤسس

                                                 
1
    .207، ص 1997تجامعة القاىرة، كلية احلقوؽ، لعمل غَت زلدد ادلدة، رسالة دكتوراه،شواخ زلمد األضبد، إهناء وتعديل يقد اد/ 

         ,LYON-CAEN et PELISSIER , Les grands arrêts de droit du travail, édition Sirey, Paris, 1978 :نظر يف ذلكا 2

 p.285.                                                                                                                                                                          

   
                                                                                                  .WAQUET Philippe,op,cit , p.265       نظر يف ذلك:ا 3

شلا يسدي إذل ترؾ الباب ، notammentلكوهنا تجاءت بعد كلمة السيما  ،يالحظ أف ىذه األسباب واردة يلى سبيل ادلثاؿ و ليس احلصر 4
وال ػلصر األسباب االقتصادية يف السببُت ادلذكورين لتسهيل حرية  ،ف يعتربىا سببا اقتصاديا لإلهناءكن أمعتوحا أماـ القضاء إلضافة  أسباب أخرى ؽل

 التدخل حلماية العامل.

           ،كما ورد بالعبارة التالية: ةادة تنظيمها مقررة دلصلحة ادلسسسواشًتط أف تكوف إيادة ىيكلة ادلسسسة أو إي 1992 ياـ القضاءأضافها  5
« à condition d’ être décidée dans l’intérêt de l’entreprise » Cass.soc, 01Avril 1992,B. N°22                                 
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تطورات الفنية أو إعادة تنظيم المؤسسة إلى إلغاء ال وأ وأن تؤدي ىذه الصعوبات االقتصادية
في عقد العمل، فيكون اإلنهاء ألسباب ال تتعلق  الوظيفة أو تغييرىا أو تعديل لعنصر أساسي

 بشخص العامل وإنما تتعلق بأسباب اقتصادية.
ذلك و  ،قتصادياالاجلزائري فقد تناوؿ كيعية ضباية العامل من آثار التسريح  ادلشرّع ا أمّ  
ادلسرحُت ويلى الضمانات القانونية ادلمنوحة  العّماؿيلى التدابَت االحتياطية للتقليل من يدد  بالنصّ 

ويلى الًتتيبات احلمائية  55-80وما يليها من قانوف يالقات العمل   98ذلم وذلك من خالؿ ادلادة 
و دل يتناوؿ تعريف السبب غَت أنّ  ،55-82 وكذا ادلرسـو 08-82من خالؿ ادلرسـو التشريع، 

القانوف ادلصري اجلديد لسنة  صلد أفّ يف حُت  1،تسريحاالقتصادي وال أنواع األسباب ادلسدية إذل ال
قد نّص يلى الضرورات االقتصادية اليت تربر إغالؽ ادلنشأة كليا أو تجزئيا، أو تقليص حجم  4002

هبا، كما نّص يلى بعض اإلتجراءات والضوابط اليت تضع، يلى التسريح االقتصادي طابع العّماؿ 
 2السبب االقتصادي. يف حُت دل يتطرؽ لتعريف ،ادلشرويية

 
 المطلب الثاني

  أسباب التسريح االقتصادي
 ،ر التسريح االقتصاديو ىناؾ أسباب تربّ  ،و اقتصاديف التسريح بأنّ ىناؾ أسباب تكيّ  

رة للتسريح فتضع، يليو ا األسباب ادلربّ عة للتسريح تضع، يليو الطابع االقتصادي، أمّ فاألسباب ادلكيّ 
قضاء والوف ػأف يثبت الغموض الذي ساد القان  Jean Pelissierحاوؿ العقيو  وقدطابع ادلشرويية، 

رة للتسريح إثر ربّ وادلعة حوؿ التمييز بُت األسباب ادلكيّ  ،5880ألكثر من يشر سنوات ابتداء من 
سبب التسريح  ايترب قضاة ادلوضوع أفّ  وقدقضية زبص تسريح يامل يكلف ادلسسسة أمواال كثَتة، 

  3.غَت اقتصاديتسرػلا النقض معتربة إياه  غَت مشروع وأكدت يلى ذلك زلكمة
                                                                                                                                                         

خبطأ بسيط منو   حىت  سببا اقتصاديا آخر للتسريح وىو توقف النشاط بادلسسسة دوف خطأ من صاحب العمل أو 2001كما أقّر القضاء يف سنة  
« La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à                           

                                                 légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement…. »   sa 

voir  WAQUET Philippe, op.cit. p266.                                                                                         

، كلية احلقوؽ، تجامعة اإلسكندرية، العدد رللة احلقوؽ للبحوث القانونية واالقتصاديةألسباب اقتصادية،  ادلسرحُتالعّماؿ يبد احلعيظ بقة، ضباية  1
 .511ص ، 2012األوؿ، 

 .511، ص 2005زلمد يبد العتاح يل، زلمد، سلطة صاحب العمل يف إدارة منشأتو، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، تجامعة القاىرة،  2

 .299ص  ادلرتجع السابق،د/معاشو نبارل فطة،  3
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 و تجاد. ،و ال يقـو يلى سبب حقيقرا للتسريح ألنّ السبب ادلزيـو ال يعد مربّ  صحيح أفّ وال
ؽ بُت حيث أصبحت تعرّ  5888استمر ىذا اخللط يف قرارات زلكمة النقض إذل غاية  وقد 

يدـ قياـ التسريح يلى سبب حقيق،  حيث أكدت بأفّ  ،رةسباب ادلربّ واألعة للتسريح األسباب ادلكيّ 
يندما  4005ا يادت إذل اخللط مرة أخرى يف سنة غَت أهنّ  1،االقتصادي ووتجدي ال ينزع ينو طابع

إذا كاف ال يعود  ، L321-1ادلادة إهناء نشاط ادلسسسة يكوف سببو اقتصاديا حسب نصّ  ايتربت أفّ 
   2.صاحب العمل و ال إلعلالو البسيط ادلستحق اللـوإذل 

سببا   إعلالو ال يعدّ ذلإ والسبب الذي ال يعود إذل خطأ صاحب العمل أ ودبعهـو ادلخالعة فإفّ 
ا دل يتعلق بشخص العامل، أمّ  السبب يكوف اقتصاديا إذا اقتصاديا للتسريح، وىذا غَت صحيح، ألفّ 

أسباب التسريح تنقسم إذل  فّ إويليو ف ،سبب االقتصاديخطأ صاحب العمل فال يالقة لو بال
نتناوذلا  و اقتصاديعة للتسريح بأنّ أسباب مكيّ و  نتناوذلا يف العرع األوؿ قسمُت: أسباب مربرة للتسريح

 يف العرع الثاين.
 

 الفرع األول

 رة للتسريح االقتصادياألسباب المبر  
من قانوف العمل األسباب االقتصادية  L1233-3 العرنس، من خالؿ ادلادةادلشرّع تناوؿ 

ل سببا علا الصعوبات االقتصادية اليت سبثّ  -يلى سبيل ادلثاؿ-حيث أشار إذل حالتُت  ،رة للتسريحادلربّ 
 تحوالت التقنية ) التكنولوتجية( اليت سبثل سببا داخليا ذا طبيعة ىيكلية.وال ،خارتجيا ذا طبيعة يرضية

 فإفّ  ،قد أورد ىذين السببُت يلى سبيل ادلثاؿ باستعمالو يبارة يلى اخلصوص ادلشرّعا كاف ودلّ 
 ،ىو إيادة ىيكلة ادلسسسةسببا اقتصاديا آخرا و  5884زلكمة النقض العرنسية أضافت ياـ 

 3أف تكوف إيادة اذليكلة أو إيادة التنظيم دلصلحة ادلسسسة ذاهتا. واشًتطت

                                                 
 .299ص ادلرتجع نعسو،  1

 La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou  à » :  انظر يف ذلك 2

sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens de l’article L321-1 ,voir Philippe 

waquet, op.cit., p.266. ».                                                                                                                                   
قتصاد، كلية احلقوؽ، تجامعة القاىرة، العدد السابع واالعرنس،"، رللة القانوف والالرزاز،" تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري زلمد د/فاطمة  3
 . 471، ص 2007سبعوف، وال
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ديا آخر مربرا للتسريح وىو توقف ادلسسسة ين سببا اقتصا 4005القضاء سنة  كما أقرّ 
دل يورد األسباب  ادلشرّع نشاطها، إذ ايتربت الدائرة االتجتمايية حملكمة النقض العرنسية بأفّ 

توقف نشاط ادلسسسة يندما ال  وأفّ   L321-11االقتصادية ادلربرة للتسريح يلى سبيل احلصر يف ادلادة 
 سببا اقتصاديا لإلهناء.ل يكوف بسبب خطأ صاحب العمل يشكّ 

 نتناوذلا فيما يل،: ر اإلهناء االقتصاديىناؾ أربعة أسباب تربّ  يلى ىذا األساس يتضح أفّ و 
 

إذا تعرضت االقتصادي:  رة للتسريحأوال: الصعوبات االقتصادية كسبب من األسباب المبر  
أتجل إيادة التوازف  كاف يلى صاحبها أف يسلك كل السبل من  ،ادلسسسة ألزمة اقتصادية أو مالية

لو احلرية يف ازباذ ما يراه مناسبا من الوسائل الكعيلة بتوق، اخلطر الذي يهدده و  ،االقتصادي إليها
غاء لإ وافظة يلى مصاحلو ادلشروية، فلو أف يلجأ إذل تضييق دائرة نشاطو أو ضغط مصروفاتو أواحمل

ر ػيناصر أساسية يف العقد كاألتجلو مشل التعديل ظائف أو تعديل شروط يقد العمل، و بعض الو 
  2،سايات العمل، وإذا رفض العامل ىذا التعديل ال يكوف أماـ ادلستخدـ سوى إهناء يقد يملوو 

بل   ،ال يشًتط يف الصعوبات االقتصادية أف تصل حالة ادلسسسة إذل وضع كارث، يهددىا بالزواؿو 
بالوسائل األخرى، ويشًتط فيها الوقوع ذباوزىا من ل حالة صعبة ال يتمكن ادلستخدـ يكع، أف تشكّ 

 3ال يكع، رلرد التخوؼ من وقويها.و 
ا غلب أف تكوف غَت أهنّ  ،دل يتم التوصل إذل تعريف دقيق للصعوبات االقتصادية فإو حىت و 

وؼلضع تقدير ، 3-14-122حقيقية أي موتجودة بالععل ويلى درتجة من اجلدية طبقا لنص ادلادة 
-L 122)  مادة ػض الػحكمة النقػدية لتقدير قاض، ادلوضوع ربت رقابة ماجلدرتجة و الوتجود الععل، 

تصلح أف  الصعوبات قد تكوف من تدبَت صاحب العمل، يندئذ والىذه ادلشاكل  ألفّ  4،(14-4
ادلسسسة ومردوديتها ال يصلح أف يكوف  أداءالرغبة يف ربسُت  تكوف سببا اقتصاديا للتسريح، كما أفّ 

                                                 
 2008-596من قانوف L1233-3األسباب ادلربرة للتسريح االقتصادي قبل تعديلها مت استبداذلا بادلادة  اإلشارة إذل L321-1ادلادة  تناولت 1

 ادلطبق حاليا.

 .473ادلرتجع السابق، ص  ،عرنس،والالرزاز، تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري  زلمدد/ فاطمة  2

 Cass.soc, 02 Juin 1993, B.C, v, №154 «  Ne peut constituer une cause de licenciement le              : انظر يف ذلك  3

refus par un salarié, alors que la baisse du chiffre d’affaires alléguée  l’employeur n’était pas établie. »                  
Cass.soc, 1.               ذلك:                            يف انظر 4

er
 Mars 2000, Bull, civ.v №81,cass.soc,12 Mai1998,№712   
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وظيعة غَت منتجة ليس  إلغاء والتذرع باطلعاض بسيط يف رقم األيماؿ أ أفّ و سريح، سببا اقتصاديا للت
 1.مربرا اقتصاديا للتسريح

دمات اليت اخل وكاطلعاض الطلب يلى السلع أ،  تأخذ الصعوبات االقتصادية يدة مظاىرو 
تتمثل ىذه  وقدتجور، واألتنتجها ادلسسسة، أو ارتعاع معدالت التضخم أو ارتعاع أسعار ادلواد األولية 

الصعوبات يف انكماش نشاط ادلسسسة وتراتجع رقم أيماذلا تراتجعا كبَتا، األمر الذي يقتض، تقليص 
التقلبات االقتصادية للسوؽ ال تعد من قبيل الصعوبات  أو خعض أتجورىم، إاّل أفّ  العّماؿيدد 

  2االقتصادية.
ا إذل تظهر الصعوبات االقتصادية يف شكل اختالالت مالية تعًتض ادلسسسة، وترتجع إمّ  وقد

 خلل يف التنظيم الداخل، ذلا، وؽلكن أف تصل إذل هتديد ادلسسسة بالزواؿ حُت ذلإ وظروؼ خارتجية أ
 3تصل إذل احلد الذي تعجز ين الوفاء بالتزاماهتا.

أف تكوف ىذه الصعوبات زللية أو إقليمية أو حىت يادلية، كما ؽلكن أف تتعلق بعرع  ؽلكنو 
 النشاط أو زبص ادلسسسة وحدىا.

دوف األخذ بعُت االيتبار التقلبات اليت  ،وتجدية ادلشاكل يف تاريخ إهناء العقدة ويتم تقييم حقيقي
بالنظر إذل كل قسم من أقسامها، ربدث فيما بعد، وبالنظر إذل نتائج ادلسسسة يف رلمويها، وليس 

وال بالنظر إذل وحدة إنتاتجية أو زلل واحد إذا تعلق األمر دبسسسة مقسمة إذل وحدات إنتاتجية 
 4منعصلة أو تستغل يدة زلالت.

ع، فهنا ال ينظر إذل الصعوبات االقتصادية من رلمّ  الكن الوضع ؼلتلف إذا كانت ادلسسسة تجزء
 5يكع، أف تكوف يلى مستوى ادلسسسة الواحدة.يلى مستوى وحدات اجملّمع بل 

 ayant une cause » اقتصادياشًتطت زلكمة النقض العرنسية أف يكوف اإلهناء بسبب  وقد

économique » 1 و ليس إهناء اقتصاديا« licenciement économique »  اء يقود هنإيقـو يلى

                                                 
 .475ادلرتجع السابق، ص  ،عرنس،والالرزاز، تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري زلمد د/ فاطمة  1

 .516ألسباب اقتصادية، ادلرتجع السابق، ص  ادلسرحُت العّماؿضباية  يبد احلعيظ بقة، 2

 .89، ص  إهناء يالقات العمل ألسباب اقتصادية، مكتبة اجلالء، ادلنصورة، د س ،د/حسن يبد الرضباف قدوس  3

 Lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe , les difficultés économiques s’apprécient »          :انظر يف ذلك4

au  niveau  de l’entreprise »soc. 07 oct.1998.RJS 1998.817.№135.cité par  le code du travail, 65
e
 édition, Dalloz, 

Paris,2003, p.489. »  
 .476ص  ادلرتجع السابق، ،عرنس،والالرزاز، تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري زلمد د/ فاطمة  5
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يف ىذا اإلطار قضت زلكمة النقض أيلى، و يف النعقات ولتحقيق ربح بقصد التوفَت  العّماؿ بعض 
 ،العرنسية بتأييد اإلتجراء ادلتضمن قياـ صاحب العمل بتعديل ينصر أساس، يف يقده مع يمالو

ذلذا التعديل  العّماؿترتب يلى رفض بعض  وقدذلك بسبب الصعوبات ادلالية اليت سبر هبا ادلسسسة، و 
إهناء يقودىم ألسباب اقتصادية تجوىرىا الصعوبات ادلالية اليت سبر هبا ادلسسسة، وقد رفضت احملكمة 

ىذا اإلهناء كاف ما يربره من  الرام، إذل التعويض يلى إهناء يقودىم يلى أساس أفّ  العّماؿطلب 
 2لتعديل مشروع يف أحد يناصر العقد. العّماؿ رفض 

 مرض صاحب العمل ىل يعترب مربرا اقتصاديا للتسريح؟ا فيما ؼلص أمّ 
اب ادلربرة للتسريح دل تدرج القوانُت العرنسية احلالة الصحية لصاحب العمل ضمن األسب

القضاء ايترب مرض  اكتعت بشرط يدـ اتصاؿ السبب بشخص العامل، غَت أفّ االقتصادي، و 
 3صاحب العمل مربرا مشرويا للتسريح.

احلالة ادلرضية لصاحب  ت أفّ وايترب زلكمة النقض العرنسية قد تراتجعت ين ىذا الرأي  غَت أفّ 
الصعوبات االقتصادية ادلًتتبة ين مرض  بل أفّ  ،العمل ال تندرج ضمن احلاالت ادلربرة للتسريح

مرض ادلستخدـ قد يسدي إذل اضطراب الوضع داخل  أن  ويبدو صاحب العمل ى، اليت تربر ذلك، 
د صعوبات اقتصادية العربة بالنتيجة أي بوتجو  يليو فإفّ و  ،ين ذلك صعوبات اقتصادية ينجرّ ادلسسسة و 

 ليس باألسباب ادلسدية إذل ىذه الصعوبات.و 
 

يعترب االقتصادي:  تكنولوجية كسبب من األسباب المبررة للتسريحال وثانيا: التحوالت التقنية أ
حىت يف غياب الصعوبات  ،سببا اقتصاديا للتسريحإدخاؿ تكنولوتجية تجديدة إذل ادلسسسة االقتصادية 

بغرض –لكن يادة ما يسدي إدخاؿ التكنولوتجية احلديثة يف ادلسسسة االقتصادية  4،االقتصادية

                                                                                                                                                         
للداللة يلى التسريح ادلقًتف باألسباب ادلربرة لو وادلذكورة  صطلح األكثر استعماال من طرؼ العقو احلديثوا دليعترب مصطلح التسريح االقتصادي ى  1

التوفَت يف  ، لذلك مت توظيعو يف ىذه الدراسة للداللة يلى التسريح لسبب اقتصادي، لكن ال نقصد بو التسريح الذي يكوف اذلدؼ منويف ىذا العرع
 .و لتحقيق ربح أيلىأالنعقات 

دار النهضة  -دراسة مقارنة-بتعديل يناصر يقد العمل غَت احملدد ادلدة االنعرادد/ يبد العزيز  ادلرس، زلمود ، ربديد نطاؽ سلطة رب العمل يف  2  
 .54، ص 1998العربية، القاىرة، 

  .202نقال  ين د/معاشو نبارل فطة، ادلرتجع السابق، ص  Cass.soc,04 juil1992,dalamasso.bull cv,№823 :          ذلك انظر يف 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              :    انظر يف ىذا الشأف 4
Soc.02juin 1993, Bull,civ,№155 ; « L’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise peut constituer 

une cause économique de suppression ou transformation d’emploi, même en absence de difficultés 

économiques » cité par le code du travail Français, op.cit., p. 487.   
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ستغناء اال ول أػامػمطلوب من العػل الػتستدي، تعديل العم ،إذل مشاكل اقتصادية حادة -ربديثها
التحوؿ إذل  ذلك فإفّ  ومع، العّماؿما بكلمة تسريح ينو، ذلذا تأيت كلمة تكنولوتجيا مصحوبة دائ
التحوالت التكنولوتجية ال تسدي حتما إذل  أفّ  منو، إالّ  التكنولوتجيا احلديثة أصبح أمرا واقعا ال معرّ 

بل قد يستدي، األمر استبداؿ بعض الوظائف بوظائف  ،زبعيض احلجم الكل، للعماؿ بادلسسسة
ولكن ال يشًتط يف التحوالت التكنولوتجية أف  ،أخرى تتطلب قدرات مهنية خاصة فيمن يشغلها

تكوف بالضرورة إتجراء ال ؽلكن ذبنبو، فمثلما ؽلكن أف يكوف إتجراء تعرضو ادلشكالت االقتصادية، 
يشًتط أف يكوف هبدؼ ضباية القدرة التنافسية للمسسسة،  الرا اقتصاديا زلضا، و اؽلكن أف يكوف اختي

 1فال أعلية لألسباب الدافعة ذلذه التحوالت يف إهناء يالقة العمل ألسباب اقتصادية.
ويشًتط حىت ربدث التحوالت التقنية أثرىا يف الوظيعة أف تسثر تأثَتا تجوىريا يلى ادلسسسة 

، ويليو ال ؽلكن للمستخدـ نقل يامل إذل يمل آخر فتنشئ سببا حقيقيا وتجديا لإلهناء االقتصادي
تطورات ال وأو فصلو استنادا إذل تعديالت طعيعة يف ادلسسسة ال ترقى إذل مستوى التحوالت أ

، ومثاؿ ذلك يند تطبيق ىاجلذرية، وؼلتص قاض، ادلوضوع بتقدير ىذه ادلسألة يف كل حالة يلى حد
ل من يدد ا ستقلّ فإهنّ  distributeurs automatiques »  « Les  للنقود اآللية دلوزياتالبنوؾ لنظاـ ا

ا ؽلكنو ظلإو العميل دل يعد يف حاتجة إذل أف يلتق، دبوظف أثناء تعاملو مع البنك،  ألفّ  ،موظعيها
 2احلصوؿ يلى اخلدمة البنكية من اآللة ادلوضوية خارج مقر البنك.

 

 ادلشرّع  يدرج دل االقتصادي: المبررة للتسريحكسبب من األسباب  ثالثا: إعادة ىيكلة المؤسسة
يلى   L1233-3الواردة يف ادلادة العرنس، إيادة ىيكلة ادلسسسة ضمن أسباب التسريح االقتصادي 

 L321-1و ترؾ الباب معتوحا إلضافة أسباب أخرى للسببُت ادلذكورين يف ادلادة أنّ  سبيل ادلثاؿ، إالّ 
 حاليا. L1233-3ادة وادلسابقا 

                                                 
  .487تجع السابق، ص ادلر  عرنس،،والتعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري  ،د/ فاطمة زلمد الرزاز 1
 .479، ص ادلرتجع نعسو 2



054 
 

إيادة ىيكلة ادلسسسة ؽلكن أف  ايتربت زلكمة النقض العرنسية أفّ  5884ايتبارا من سنة و 
يشّكل سببا اقتصاديا إلهناء يقد العمل أو ربويل الوظيعة أو تعديل ينصر أساس، يف يقد العمل 

  2أكدت زلكمة النقض يلى ىذا الرأي يف اتجتهاد الحق.و  1،بشرط أف يتقرر دلصلحة ادلسسسة
قضاء العرنسيُت  والايتمد العقو  ،القانوف العرنس،يف  معهـو واضح إليادة اذليكلة يف غيابو 

ليشمل كل تغيَت أو تعديل يطرأ يلى التنظيم اذليكل،  ،معهوما واسعا للسبب االقتصادي اذليكل،
تعديل يف األىداؼ  وأ أو قانوين، بل يتسع ليشمل كل تغيَت للمشروع أيّا كاف مظهره تنظيم،، فٍّت 

ظمتها العنية، ويالقاهتا القانونية بغَتىا من وأنأسواقها ومنتجاهتا  االقتصادية للمسسسة، بل ؽلسّ 
 3دولية.واللية واحملة ػتكيف مع ادلتغَتات االقتصاديوالادلسسسات هبدؼ التغلب يلى الصعوبات 

قل بعض األقساـ يلى العروع أو ن العّماؿتوزيع ة إليادة اذليكلة ذبديد العتاد و من األمثلة احليو 
 4الذين يشغلوهنا.العّماؿ ا ينتج ينو بالضرورة تسريح شلّ  ،إلغائها وأ

لقد ايترب القضاء العرنس، إهناء يقود أربع يامالت يف فندؽ إهناء اقتصاديا ذو طبيعة و  
 5ًتميم.والذلك بسبب الغلق ادلسقت للطابق الثالث يف العندؽ بسبب اإلصالح و  ،ىيكلية
صادية ػػػػػػادلستخدـ يف أغلب األحياف إذل إيادة ىيكلة ادلسسسة بسبب الصعوبات االقتيلتجأ  و 

ىنا يكوف اإلتجراء من أتجل ربسُت وضع ادلسسسة يف السوؽ قصد زيادة تحوالت التكنولوتجية، و ال وأ
  6وىنا يكوف اللجوء إذل إيادة ىيكلة ادلسسسة دبحض إرادة ادلستخدـ. ،اإلنتاج وزبعيض التكاليف

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػمسسسػػػػػػالبوايث اليت تدفع ادلستخدـ إذل إيادة تنظيم وىيكلة ال ذبدر اإلشارة ىنا إذل أفّ و 
 7ال يكوف ذلا من حيث ادلبدأ تأثَت يلى تكييف سبب اإلهناء.

ادية ػصػػػػػػػػػػػػػو ال يشًتط تعرض ادلسسسة االقتصادية لصعوبات اقتو ال بد من اإلشارة إذل أنّ غَت أنّ 
يعمد ا يكع، أف ظلإو تنظيم، والأو مالية أو فنية حىت يسمح للمستخدـ دبباشرة إيادة اذليكلة 

                                                 
Cass.soc,1 ذلك:                       انظر يف  1

er
 Avril 1992, Bull.CV , №223 : « La réorganisation de l’entreprise peut 

constituer une cause économique de la suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification 

substantielle du contrat de travail à la condition d’être décidé dans l’intérêt de l’entreprise.” . 
 Cass.soc, 05Avril 1995, Bull.civ.v.№123, La réorganisation de l’entreprise ne peut constituer unانظر يف ذلك:      2

motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. » cité par  le code du travail 

Français, op.cit., p.489. 
 .218د/  شواخ زلمد األضبد، ادلرتجع السابق، ص  3

 .369ص  ،ادلرتجع السابقد/أضبية سليماف، التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري،   4

 .218شواخ زلمد األضبد، ادلرتجع السابق،  ص د/   5

 .369د/ أضبية سليماف، ادلرتجع السابق، ص   6
 .219د/  شواخ زلمد األضبد، ادلرتجع السابق،  ص   7
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تجية نتاواإلاج ػتػادة اإلنػورة لزيػطرؽ إنتاج حديثة ذات تكنولوتجيا متطادلستخدـ إذل إدخاؿ وسائل و 
تسريح يدد كبَت من ا قد يًتتب يليو زبعيض التكاليف بغرض ضباية القدرة التنافسية للمسسسة، شلّ و 

 .العّماؿ 
يلى يقد غلب أف يًتؾ أثره يلى الوظيعة و  لك، تعترب إيادة اذليكلة سببا اقتصاديا للتسريحو 

ا ال تشكل سببا العمل، وإف دل تكن إيادة اذليكلة مرتبطة بصعوبات اقتصادية أو ربوالت تقنية فإهنّ 
و تجعل بعد انتقاد ىذا ادلعيار ألنّ و  1،إذا تقررت حلماية القدرة التنافسية لقطاع النشاط إالّ  ،اقتصاديا

مشًتطة ضباية القدرة  ليس للمسسسة، فصدرت أحكاـضباية القدرة التنافسية للنشاط و اذلدؼ ىو 
 2التنافسية للمسسسة.

   

يرد توقف نشاط  دلاالقتصادي:  كسبب من األسباب المبررة للتسريح  رابعا: غلق المؤسسة
من  L321-1ت يليها ادلادة ادلسسسة أو غلقها ضمن األسباب ادلسدية للتسريح االقتصادي اليت نصّ 

الدائرة االتجتمايية حملكمة  من القانوف احلارل(، غَت أفّ  L1233-3قانوف العمل العرنس،( ادلادة 
رة ب االقتصادية ادلربّ األسبا تجاء فيو بأفّ  59/05/4005النقض العرنسية أصدرت حكما بتاريخ 

 توقف نشاط ادلسسسة يندما وأف 3،دل تأت يلى سبيل احلصرL321-1للتسريح الواردة يف ادلادة 

  4ال يسوؿ إذل خطأ من تجانب صاحب العمل أو توتجيو لـو بسيط لو يشكل سببا اقتصاديا لإلهناء.

، ػلػػػػػػػػػػػػػػػالؽ الكػػػػػػػػػػػػق اإلغػػػػػػػػادلصري فقد حرص يف قانوف العمل احلارل يلى تنظيم ح ادلشرّع أّما 
 589زئ، للمسسسة أو تقليص حجمها ونشاطها لضرورات اقتصادية، وىذا دبقتضى ادلواد من اجل وأ

تعديل يقد العمل كحل  405م يف ادلادة نظّ ، و 4002لسنة  54من قانوف العمل اجلديد رقم  400 إذل
  5بديل لإلغالؽ.

                                                 
          Cass.soc.05 Avril 1995, Bull,civ.v,№123 ; « Une réorganisation, non liée a des difficultés      :انظر يف ذلك 1

 économiques ou technologiques, ne peut constituer un motif économique que si       

       elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.”        
 .Cass.soc.23 Novembre 1999, Bull, civ.v, №454 : « Pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise انظر يف ذلك 2

 Jean Savatier, La cessation d’activité de l’entreprise, motif économique de licenciement                    يف ذلك: انظر 3

licenciement                  Dr.soc, 2001, p.413, voir aussi, Jean SAVATIER, La cessation d’activité de l’entreprise, 

motif économique de licenciement, Dr. Soc,№ 4, Avril 2001, p 413.  
4  « La cessation de l’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté 

légèreté blâmable constitue un motif de licenciement. » soc, 16Janvier2001, cité par le code de travail, Op.cit., 

p.490, voir aussi , Waquit PHILIPPE , Op.cit., p.266.    
 .452ادلرتجع السابق، ص  ،عرنس،والتعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري  الرزاز، زلمد د/ فاطمة 5
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اإلغالؽ ىو إتجراء قانوين يلجأ إليو صاحب العمل  :جزئي للمؤسسةال وأ /اإلغالق الكلي0
من قانوف العمل  589ت ادلادة الو، حيث نصّ دلواتجهة صعوبات اقتصادية و يستتبع بإهناء يقود يمّ 

زئ، اجل وو :" يكوف لصاحب العمل كضرورات اقتصادية حق اإلغالؽ الكل، أادلصري اجلديد بأنّ 
بالشروط اع و ػوذلك يف األوض ،هاػب العّماؿحجم  نشاطها دبا قد ؽلسّ  حجمها أوص ػللمنشأة أو تقلي

  1.تجراءات ادلنصوص يليها يف ىذا القانوفواإل
ليا ػػػػػػػػػػػمنح احلق لصاحب العمل يف إغالؽ ادلنشأة ك ادلشرّع  وبالرتجوع إذل ىذه ادلادة صلد أفّ  

املُت ػػػػػػػػػود العػقػػػػػػػميع يػػػػػػػػػػىذا احلق إهناء تج أو تجزئيا أو تقليص حجمها ونشاطها، ويقتض، تنعيذ
بعض منهم، ويلى ادلستخدـ التقيد بإتجراءات زلددة ضمانا لعدـ التعسف يف استعماؿ ال وأها ػػػػػب

 2احلق.
 د هبا يند غلق ادلنشأة كليا أو تجزئيا:من بُت اإلتجراءات الواتجب التقيّ و   

لية وارتعاع معدؿ التضخم، حالة واحملأف يكوف الغلق لضرورات اقتصادية، كاألزمات العادلية  - 
   الكساد يف فرع النشاط الرتعاع أسعار ادلواد األولية،

 3،أف تكوف ىذه الضرورات تجدية، إذ يعترب الغلق االقتصادي مشرويا مىت استند إذل مربر شري، - 
من شأهنا ربقيق التوازف بُت ادلصاحل  ،اإلساءة للعماؿ  مصلحة مشروية رلردة من قصدذلإو 

  صاحل االتجتمايية للعماؿ،وادلاالقتصادية للمسسسة 

وأف تكوف األوضاع االقتصادية اليت يستند إليها صاحب العمل قائمة ومستقرة وقت ازباذ قرار - 
 إهناء يقود العمل،

من قانوف  400إذل  581تجراءات ادلنصوص يليها يف ادلواد من واإلوأف يتم اإلغالؽ بالشروط  -
 العمل ادلصري اجلديد.

 

                                                 
ويف ضوء قضاء  12/2003اء يقد العمل يف قانوف العمل اجلديد رقم هنإ ود/ زلمد يبد الكرًن نافع، سلطات صاحب العمل يف فصل العامل أ 1

 .64، ص 2004ي، دوف دار نشر، والعّماؿ النقض و آراء العقو ادلدين 

 .453ادلرتجع السابق، ص  عرنس،والتعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري الرزاز،  زلمد د/ فاطمة  2

زلكمة  يعترب مربر الغلق من ادلسائل ادلوضويية اليت يستقل هبا قاض، ادلوضوع مىت أقاـ قضاءه يلى استخالص سائغ، وال ذبوز اجملادلة فيو أماـ  3
نبيل زلمد يبد اهلل زلمد نصار، إهناء يالقة العمل ألسباب  د/أورده  17/05/1980لسنة ؽ تجلسة  44النقض، انظر يف ذلك : الطعن  رقم 

  . 171، ص 2009تجامعة القاىرة، كلية احلقوؽ، قتصادية، رسالة دكتوراه،  ا
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يف األحواؿ اليت يكوف  –لصاحب العمل  ادلشرّع خّوؿ  :/ تعديل عقد العمل كحل بديل إللغائو2
بصعة مسقتة  و  اسلطة تعديل يقد العمل تعديال أساسي -لو فيها إهناء يقد العمل ألسباب اقتصادية

لديو دبا  ةالعماليهدؼ ذلك إذل إيطاء فرصة لصاحب العمل إليادة ىيكلة بديل لإللغاء، و كحل 
 وقدحرماهنم من مصدر دخلهم الوحيد، قتصادية بدال من إهناء خدمتهم و يتناسب مع ظروفو اال

ف العامل بعمل غَت من قانوف العمل ادلصري يلى :"...ولو يلى األخص، أف يكلّ  405ت ادلادة نصّ 
تجر العامل دبا ال يقل ين احلد أكما لو أف ينقص من  ،كاف ؼلتلف ين يملو األصل، يليو ولومتعق 
التعديل  ؽلّسهايت ؽلكن أف وال ،العناصر ادلشار إليها ى لألتجور."، ويتضح من ىذه العقرة أفّ ػاألدن

 واردة يلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر وذلك باستخداـ كلمة " ولو يلى األخص."
وأف  ،زئ،اجل ويشًتط لتعديل العقد توافر شرط اإلغالؽ االقتصادي الكل، أو يليو فإنّ و 

يستبدؿ صاحب العمل إمكانية تسريح يمالو بتعديل يقودىم، وإذا دل يثبت لو احلق يف اإلهناء ال 
ببقاء الظروؼ االقتصادية اليت  ايكوف لو احلق يف التعديل، يلى أف يكوف التعديل بصعة مسقتة مرىون

إذا تضمن التعديل إنقاص أتجر العامل فال غلب أف يقل ليو، و يزوؿ بزواؿ ىذه الظروؼ، و ديت إ
  1األتجر اجلديد ين احلد األدىن لألتجور.

أحالت  اليت ،من قانوف العمل 589كما غلب أف ترايى اإلتجراءات ادلنصوص يليها يف ادلادة 
، ػلػػػػػػػػػػػػالؽ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنية بالقرار الصادر باإلغنظمة النقابية ادلوادلالعّماؿ وى، إخطار  405إليها ادلادة 

تاريخ الذي حددتو اللجنة ادلختصة للتنعيذ، والزئ، للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها، اجل وأ
زئ، للمسسسة، اجل ووكذلك االقًتاح الرام، إذل تعديل بعض شروط العقد بدال من اإلغالؽ الكل، أ

مت تسريح ف شرط من ىذه الشروط، و للعامل العرصة الكافية للتعبَت ين رأيو، فإذا زبلّ وأف يًتؾ 
للعامل أف يعود يلى صاحب العمل بالتعويض ين اإلهناء و  ،تسرػلو يكوف تعسعيا العامل فإفّ 
   2التعسع،.
 589يلتـز صاحب العمل يند إهناء العقد ألسباب اقتصادية وفقا لإلتجراءات احملددة بادلواد و 

من ىذا القانوف أف يصرؼ للعامل ادلسرح مكافأة تعادؿ أتجر شهر كل سنة يمل من  400إذل 
 3السنوات اخلمسة األوذل وشهر و نصف ين كل سنة ذباوز ذلك.

                                                 
 .405، ص 2004د/ يبد اهلل مربوؾ النجار، مبادئ تشريع العمل، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاىرة،  1

 وما يليها. 452، ص ادلرتجع السابق، عرنس،والتعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري الرزاز، زلمد د/ فاطمة   2

 .866، ص 2003د/ أضبد حسن الربي،، الوسيط يف القانوف االتجتماي،، اجلزء الثاين، شرح يقد العمل العردي، دار النهضة العربية، القاىرة،   3
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 الفرع الثاني
 فة للتسريح االقتصادياألسباب المكي  

ادلشرويية، أّما األسباب رة للتسريح تضع، يليو طابع األسباب ادلربّ  سبق وأف أشرنا إذل أفّ     
تتمثل ىذه األسباب يف إلغاء الوظيعة أو تغيَتىا فتضع، يليو الطابع االقتصادي، و  عة للتسريحادلكيّ 

أو رفض العامل تعديل ينصر أساس، يف يقد العمل، إضافة إذل يدـ اتصاؿ سبب  اإلهناء بشخص 
 العامل. 
من قانوف  (L1233-3ادللغاة ) ادلادة  L321-1العرنس، بصريح نص ادلادة  ادلشرّع  أقرّ  وقد 

العمل احلارل وتجود يالقة سببية مباشرة بُت الوضع االقتصادي )أي وتجود صعوبات اقتصادية، 
ربوالت تقنية، إيادة اذليكلة وإغالؽ ادلسسسة(، وبُت النتيجة ادلًتتبة يلى ذلك، سواء تعلقت بإلغاء 

ف سبب اإلهناء غَت كا وأالوظيعة أو تغيَتىا أو برفض العامل تعديل ينصر أساس، يف يقد العمل، 
 1مرتبط بشخص العامل.

 
يعترب إلغاء الوظيعة سببا : أوال: إلغاء الوظيفة كسبب من األسباب المكيفة للتسريح االقتصادي

يشغلها لتسريح يامل مع اإلبقاء يلى وظيعتو  تقليديا للتسريح االقتصادي، ودبعهـو ادلخالعة فإفّ 
 سبب التسريح مرتبط بشخص العامل.  ، ألفّ ل سببا اقتصاديا للتسريحيامل آخر ال يشكّ 

تسريح ىذا األخَت لدى يودتو من و إحالؿ يامل زلل يامل مريض  يلى ىذا األساس فإفّ و  
ال يعترب سببا اقتصاديا لإلهناء  -ادلسسسة ال تستطيع ربمل أتجر ياملُت معا يلى ايتبار أفّ  –مرضو 

 2الوظيعة ما زالت قائمة. ألفّ 
اء يقده لسبب هنإو تم تسريح العامل ييتم إلغاء الوظيعة كأثر إللغاء اختصاصها، وىنا و  

تبقى مهمة احلراسة يدي وتسريح رلموية من احلراس، و ومثاؿ ذلك إلغاء نظاـ احلراسة التقل ،اقتصادي
النظافة كامَتات، وىناؾ مثاؿ آخر كإلغاء وظيعة والمنوط هبا حارس واحد يقـو دبراقبة الشاشات 

 بادلسسسة بعدما تعاقدت مع شركة سلتصة يف ىذا النشاط.

                                                 
  .521ادلرتجع السابق، ص  ادلسرحُت ألسباب اقتصادية، العّماؿ ضباية  يبد احلعيظ بقة ، 1

            .Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD et Gilles AUZERO,op cit, p.606 :   انظر يف ذلك  2
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إذا كاف ىذا الغلق راتجعا لصعوبات  ،ويعترب سببا اقتصاديا إلغاء الوظيعة بسبب غلق ادلسسسة 
سسسة، أو إذا كاف ػاقتصادية أو ربوالت تقنية أو ألسباب ىيكلية قصد ضباية القدرة التنافسية للم

غلق ادلسسسة بصعة مسقتة  من صاحب العمل أو إعلاؿ بسيط منو، كما أفّ الغلق قد وقع دوف خطأ 
  1سببا اقتصاديا ذا طبيعة ىيكلية. اذلا، ويعدّ خالؿ فًتة تنعيذ أيماؿ الصيانة يقتض، إلغاء وظائف يمّ 

يتم إلغاء الوظيعة مع اإلبقاء يلى اختصاصاهتا، وذلك بتوزيع مهاـ العامل ادلسرّح يلى  وقد 
أي باجملاف  ،أو يندما يشغلها شخص يعمل يلى سبيل التربع 2،ادلوتجودين بادلسسسةاؿ العمّ بقية 

« Bénévole » .3ويعترب اإلهناء يف ىذه احلالة إهناء اقتصاديا 

 وجلأ إذل تعيُت يماؿ مسقتُت لتورل الوظيعة  العّماؿ ا إذا قاـ ادلستخدـ بإهناء خدمة بعض أمّ  
اإلهناء ال يكتس، الطابع االقتصادي ألف إلغاء الوظيعة يقتض،  نعسها أو للقياـ بعمل مشابو فإفّ 

 4يدـ جلوء صاحب العمل إذل أية وسيلة تعوض العامل ادلسرح.
 

يقصد بتغيَت الوظيعة  ثانيا: تغيير الوظيفة كسبب من األسباب المكيفة للتسريح االقتصادي:
بيعتها، وتتطلب فيمن يشغلها كعاءة األوذل يف ط ين إلغاء وظيعة وإحالؿ زللها وظيعة أخرى زبتلف

 5أيلى غَت متوافرة يف العمل األصل،.

كل تغيَت يف الوظيعة يتضمن تعديال أساسيا يف   ويلى ىذا األساس ايترب تجانب من العقو أفّ  
ا أدى شلّ  ،ينصر العمل يف العقد، ومن األمثلة يلى ذلك إدخاؿ نظم ادلعلومات احلديثة إذل ادلنشأة

رية ومتابعة الوضع ػديػقػوظيعة سكرتَتة آلة كاتبة إذل سكرتَتة إدارة مكلعة بإيداد البيانات التإذل تغيَت 
 6ادلارل للمسسسة بعد تغيَت نشاط ىذه األخَتة، ومن مث تسريح السكرتَتة األوذل تسرػلا اقتصاديا.

                                                 
 .487عرنس،، ادلرتجع السابق، ص والالرزاز، تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري  زلمد د/ فاطمة 1

 Cass.soc.02/06/1993, Bull civ,v №155, cité par Jeon PELISSIER, Alain                              :              انظر يف ذلك 2

SUPIOT , Antoine JEAMMAUD , Op.cit., p.606.  
 Cass.soc 17 oct 1992 , Bull civ, v №502, “ Constitue une suppression                                         :  انظر يف ذلك 3

d’emploi le remplacement d’un salarier par des collaborateurs bénévoles.”.  

 Cass.soc 18 Décembre 1991 , Bull civ, v№593               :                                                        انظر يف ذلك 4

                                                                                                         .Philipe WAQUET, Op.cit., p.269: نظر يف ذلكا  5

 Cass.soc, 09 Juillet 1997, Bull.civ, v.№262 « Le licenciement d’une secrétaire                              :انظر يف ذلك 6

dactylographe se justifie par la  transformation de l’emploi en celui de secrétaire de direction       chargée de la 

rédaction de  devis et du suivi  financier du chantier, à la suite d’un changement  d’activité de l’entreprise. ».       
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فيصبح  ،يرتبط تغيَت الوظيعة يف أغلب احلاالت بإدخاؿ تكنولوتجية تجديدة إذل ادلسسسةو   
فيلجأ  ،العامل الذي كاف يشغل الوظيعة األصلية غَت قادر يلى القياـ بأيباء الوظيعة اجلديدة

ليحل زللو يامل مهيأ ومتدرب يلى استخداـ  ،ادلستخدـ إذل تسريح ىذا العامل بايتباره غَت مسىل
ل تجهده  أف يبذؿ ك -وقبل اللجوء إذل تسريح العامل-ىذه التكنولوتجية، لكن يلى ادلستخدـ 

 لتدريبو يلى الوظيعة اجلديدة وتكييعو مع تطور وظيعتو بايتباره مسسوال ين ذلك، فإذا اتضح أفّ 
تدريب السريع يلى ال ونو من التكيف مع ادلنصب اجلديد ألديو القدرات اليت سبكّ  تالعامل ليس

 1جلأ ادلستخدـ إذل تسريح ىذا العامل تسرػلا اقتصاديا. ،الوظيعة اجلديدة
خطورة يلى العامل من إلغائها، لكوف اإللغاء يعقد العامل  تغيَت الوظيعة أقلّ  قيقة أفّ واحل 

قضائية رباوؿ قدر ما والبعض االذباىات العقهية  مصدر رزقو ويدفعو إذل البطالة، وذلذا فإفّ 
  2توسع يف حاالت تغيَت الوظيعة.والاستطايت ربديد حاالت التسريح بسبب اإللغاء 

 
سبب من األسباب المكيفة للتسريح كالعامل تعديل عنصر أساسي في عقد العمل  ثالثا: رفض 
 هاء، ػمن حق ادلستخدـ تعديل شروط يقد العمل ألسباب اقتصادية كحل بديل لإلن االقتصادي:

ولو أف ينقص من أتجرتو دبا ال يقل ين احلد األدىن  ،ف العامل بعمل غَت متعق يليولو أف يكلّ و 
بل غلب يليو يرض التعديل  ،ادلستخدـ ليس بإمكانو تعديل العقد بإرادتو ادلنعردة غَت أفّ  3،لألتجور

ىنا ػلق للعامل رفض ىذا التعديل دلا ينطوي يليو من مساس حبقوقو ودبكاسبو، فإذا و  ،يلى العامل
ا أف يًتاتجع ادلستخدـ ين فكرة التعديل وبالتارل يستمر العقد بشروطو ك العامل بالرفض فإمّ سبسّ 
و ال معّر من تسريح العامل ، وإزاء ىذا ادلوقف فإنّ ادلستخدـ يلى تنعيذ التعديل ا أف يصرّ صلية، وإمّ األ

   4.تسرػلا اقتصاديا

                                                 
 .489السابق، ص عرنس، ادلرتجع والالرزاز، تعديل يقد العمل يف القانونُت ادلصري  زلمد د/ فاطمة 1

 .218د/ يبد احلعيظ بلخيضر، ادلرتجع السابق، ص   2

 .518د/ زلمد يبد العتاح يل، زلمد، ادلرتجع السابق، ص  3

    110، ص2004يبد احلعيظ بقة، سلطة ادلستخدـ يف تعديل يناصر يقد العمل، دراسة مقارنة، مذكرة  ماتجستَت، كلية احلقوؽ، تجامعة باتنة،  4
 Cass.soc, 26Juin 2001, Bull,civ, v №299 «  Un employeur ne peut mettre  unilatéralement en:   كذلكظر  وأن      

ouvre une modification du contrat ; le salarier qui n’est tenu de se prévaloir   d’une rupture du contrat, peut 

exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales. » cite par Philipe WAQUET, Op.cit., p.269.                    
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ولك، يعترب التسريح لسبب اقتصادي صحيحا غلب أف يكوف التعديل الذي رفضو العامل قد  
العقد ىو من بُت الشروط وقع يلى ينصر أساس، يف العقد كنويية العمل، ودبا أف مكاف تنعيذ 

األساسية للعقد، فقد ايتربت زلكمة النقض العرنسية رفض يامل ربويلو من مكاف يملو إذل مكاف 
  1.آخر سببا اقتصاديا للتسريح

وال ؽلكن  ،الرفض حق خالص للعامل ويشًتط أف يستند التعديل إذل أسباب اقتصادية ألفّ  
ا ارتكز يلى مشاكل اقتصادية أو ربوالت تكنولوتجية أو إيادة إذ أف يعترب سببا اقتصاديا للتسريح إالّ 

 ىيكلة ادلنشأة حلماية قدرهتا التنافسية.
 

و ف التسريح بأنّ من أىم األسباب اليت تكيّ  بشخص العامل: لتسريحرابعا: عدم ارتباط سبب ا
التسريح غَت  من قريب، ويليو فإفّ ال اقتصادي ى، يدـ ارتباطو بشخص العامل ال من بعيد و 

ادلتصل بشخص العامل غلب أف يكوف أتجنبيا ينو، وبإيماؿ ىذا ادلعيار السليب نبعد السبب التأدييب، 
 ادلرض ادلستمر، يامل السن، يدـ الكعاءة ادلهنية  البدنية ...اخل.   

تسريح يامل بسبب يدـ قدرتو يلى مواكبة التطورات االقتصادية ونظم العمل  غَت أفّ  
سسسة وال مع ػالـ اآلرل للمػويدـ تكيعو مع الوظيعة اجلديدة احملولة بسبب إدخاؿ نظاـ اإلي ،اجلديدة

زلكمة النقض العرنسية ايتربت يدـ  بعدـ كعاءتو، غَت أفّ  اتسرػلو يبدو مرتبط فإفّ  ،وظيعة أخرى
درتو ويدـ ق ،تأقلم يامل مع وظيعتو اجلديدة الناذبة ين إدخاؿ نظم تكنولوتجية حديثة للمسسسة

ال يعترب سببا اقتصاديا غَت أنّو  2،يلى شغل أي منصب مقًتح من طرؼ ادلستخدـ تسرػلا اقتصاديا
كاف ربت ستار ذبديد شباب العاملُت، ويعترب سببا شخصيا للتسريح  لوالعامل و  سنللتسريح 

إذا كانت يباء، خاصة واألات ػقػالنع ضػسع، إذل زبعيوالاالستغناء ين العامل بسبب ارتعاع أتجره، 
ا إذا رفض العامل زبعيضا يف أتجره سعيا من صاحب ادلسسسة ال تعاين من صعوبات اقتصادية، أمّ 

 3رب اقتصاديا.تىذا السبب يع فسية للمسسسة ومت تسرػلو فإفّ االعمل للحعاظ يلى القدرة التن
                                                 

 Cass.soc, 24 Octobre 1979, Bull.civ, v, №778 «  Le refus par le salarier d’un transfert de son lieu      انظر يف ذلك: 1

de  travail constituant une modification substantielle de son contrat, et correspondant à une modification des        

  structures de l’entreprise, justifie la qualification de son licenciement en licenciement pour motif économique 

d’ordre structurel.”                                                             
   .Cass.soc.16 Janvier 2001, cité par le code de travail français, OP.cit, p.489                                      انظر يف ذلك: 2

                                           
، القاىرة، اجمل و، دار أب2003لسنة  12د/ حساـ الدين كامل األىواين، أسباب انقضاء يقد العمل يف ظل القانوف رقم  3 ، 2009د للطباية باذلـر
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السبب االقتصادي يرتبط بشكل مباشر بادلسسسة، ويقع يلى قاض، ادلوضوع  ويليو فإفّ  
ل ػػػػعامػػػػػػالػػػػػا بػػػػػبطػػػػرتػػػػػالبحث ين التكييف الصحيح لسبب إهناء العقد وربديد ما إذا كاف شخصيا م

 أو اقتصاديا.  
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 المبحث الثاني
 عقد العمل تمييز التسريح االقتصادي عن الصور األخرى إلنهاء

وتعنن  1،دبقتضى القانوف ادلشرّع ينقض، يقد العمل غَت زلدد ادلدة بطرؽ متنوية حددىا  
فهكذا  وذلك جبعل ادلماثلة منها ربت فئة واحدة تسهيال لعملية دراستها وسبييزىا،  ،العقو يف تصنيعها

اب غَت ة وأسبػاب إراديػمها إذل أسبمها البعض إذل أسباب يامة وأسباب خاصة، وىناؾ من قسّ قسّ 
ز يلى األسباب اليت نا سنركّ إرادية، ونظرا لتداخل بعض أسباب اإلهناء مع السبب االقتصادي فإنّ 

 تتداخل مع السبب االقتصادي أو تقًتب منو دوف التعرض لبقية األسباب.
القتصادي ىناؾ األسباب تداخلة مع السبب اوادلومن بُت األسباب ادلنهية لعقد العمل  
  2-بايتباره من الطرؽ اجلديدة إلهناء يقد العمل العردي- هناء االتعاق،واإلكاالستقالة اإلرادية  

 تصعية القضائية.والحالة يلى التقايد، وىناؾ األسباب الالإرادية كالقوة القاىرة واإل
 طلب الثاين لألسباب غَت اإلرادية.وادليليو سنخصص ادلطلب األوؿ لألسباب اإلرادية و  

 

 لالمطلب األو 
 تمييز التسريح االقتصادي عن األسباب اإلرادية لإلنهاء

كثَتا ما ػلاوؿ قد تنته، يالقة العمل بأسباب ال يالقة ذلا بالتسريح االقتصادي، غَت أّف   
أصحاب العمل سًت اإلهناء االقتصادي بوسائل قانونية متنوية تعاديا لتعقيد اإلتجراءات وكثرة 

أو بقبوؿ اإلحالة  إهناء اتعاقيا وافقة يلى اإلهناءادل ودًن استقاالهتم أفيدفعوف يماذلم إذل تق ،التكاليف
، ويليو سنخصص العرع األوؿ لالستقالة كوسيلة إلهناء يالقة العمل، والعرع الثاين يلى التقايد

 لإلهناء االتعاق،، والعرع الثالث لإلحالة يلى التقايد.
 
 
 

                                                 
        Le contrat de travail à » :واليت تنص يلى 4009 -189من قانوف العمل العرنس، ادلعدلة بالقانوف L1231-1ادلادة   انظر يف ذلك: 1

 durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les 

conditions prévues par les dispositions du présent titre. »                                                                                                          
 Pierre MASANOVIC et Stéphanie BARDEL, « Les nouveaux modes de rupture du contrat              انظر يف ذلك: 2

de  travail », droit ouvrier,№729, Avril,2009, p,182.  
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 الفرع األول
 االستقالة و التسريح االقتصادي 

مها نظّ  وقد 1،تعترب االستقالة من بُت الوسائل اليت ينته، هبا يقد العمل غَت زلدد ادلدة 
لك، يضع، يليها طابع ادلشرويية ويوفر ضباية   ،ووضع ذلا شروطا وإتجراءات واتجبة االحًتاـ ادلشرّع 

 ،لتقدؽلها صاحب العملكثَتا ما يدفع العامل من طرؼ   كافية للعامل من تعسف ادلستخدـ، غَت أفّ 
قضاء يف ىذه احلالة بالتسريح ادلستًت، وتعد االستقالة الصادرة من العامل مقابال والعها العقو ويكيّ 

االستقالة زبتلف ين  للتسريح الصادر من صاحب العمل فكالعلا تصرؼ بإرادة منعردة، غَت أفّ 
تعاقيات واالأسبابو القانوف و يأخذ بعدا تنظيميا ػلدد قوايده وإتجراءاتو التسريح يف كوف ىذا األخَت 

 2.االستقالة تتم يف إطار تعاقدي حبت اجلمايية، يف حُت أفّ 
زىا ين الصور األخرى قضاء بطريقة سبيّ واليف غياب تعريف قانوين لالستقالة يّرفها العقو و  

العامل بطريقة  دبوتجبو تصرؼ بإرادة منعردة يعرّب  «افتها زلكمة النقض العرنسية بأهنّ لإلهناء، فقد يرّ 
  » 3واضحة ال لبس فيها ين إرادتو يف إهناء يقد العمل.

 االستقالة تستوتجب توافر أربعة يناصر:   بأفّ أما العقو فيبُّت 
  إهناء يقد يمل غَت زلدد ادلدة ، -

 اخلاصية األحادية إلهناء يقد العمل بادلبادرة احلصرية للعامل، -

 تكوف إرادة العامل يف إهناء يقد العمل سليمة ال لبس فيها)غَت معيبة(، أف -

   4كوف إرادة العامل يف إهناء يقد العمل وليدة أسباب وقنايات شخصية.تأف  -

 ،55-80من قانوف يالقات العمل  99يلى االستقالة يف ادلادة  اجلزائري فقد نصّ  ادلشرّع ا أمّ 
العامل الذي يبدي رغبتو يف إهناء يالقة العمل مع "يلى  أضاؼ بأفّ و  ،ىا حقا معًتفا بو للعاملوايترب 

يغادر منصب يملو بعد فًتة إشعار مسبق وفقا للشروط كتابة، و أف يقدـ استقالتو  اذليئة ادلستخدمة 
 تعاقات اجلمايية.واالاليت ربددىا االتعاقيات 

                                                 
ادلتعلق بعالقات العمل العردية يلى :" تنته، يالقة العمل يف احلاالت التالية: البطالف، اإللغاء القانوين،  11-90من قانوف  66نصت ادلادة   1

 .." االستقالة.انقضاء أتجل يقد العمل ذي ادلدة احملدودة، 

 .264ص  معاشو نبارل فطة، ادلرتجع السابق، 2

    .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, , Op.cit., p.489 :انظر يف ذلك   3

                                                                                                             
    http/fr.wikipedia.org/wiki/demission                  :                           ادلوسوية احلرة يلى ادلوقع االلكًتوين يف ذلك:  انظر 4
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 1أف تكوف مكتوبة لاليتداد هبا. ـ تعريعا لالستقالة لكنو اشًتطفلم يقدّ  ادلشرّع ادلصريا أمّ 
ورد يف ادلذكرة  وقدويثور اإلشكاؿ ين دور الكتابة ىل ى، شرط شكل، لالنعقاد أـ لإلثبات؟ 

ادلقصود من اشًتاط أف تكوف استقالة العامل مكتوبة قيد شكل، إلثبات  اإليضاحية للقانوف أفّ 
العبارة زبلط بُت الكتابػة لالنعػقاد حىت ال ينسب للعامل استقالة غَت حقيقية، وىذه  ،االستقالة

يدـ وتجود الكتابة يعٍت  و يعهم من ذلك أفّ  ،كتابة لإلثبات، فه، تر ى بأف الكتابة قيد شكل،وال
الكتابة   ا قد يعهم منو أفّ الشكل إلثبات االستقالة شلّ  ها أضافت بأفّ يدـ وتجود االستقالة قانونا، لكنّ 

 شرط لإلثبات وليس لالنعقاد.
أماـ ىذا اخللط الوارد يف ادلذكر ة اإليضاحية فال مناص من االيتماد يلى يبارات النص و  

 بالكتابة لاليتداد يف ادلشرّع اه و ال يوتجد ما سّ وأنّ ، خاصة ادلشرّعللتوصل إذل حقيقة ما قصده 
قد  شرّع ادلكاف  ، فالكتابة تكوف إّما لالنعقاد وإما لإلثبات، ولوادلصطلحات القانونية ادلتداولة

استعمل يبارة أف تكوف االستقالة مكتوبة لكاف تعسَتىا أيسر، حيث يتعُت البحث ين احلكمة من 
   2لو مدلوؿ قانوين معروؼ. ا يدـ االيتداد فليسالكتابة دلعرفة إذا كانت لالنعقاد أـ لإلثبات، أمّ 

ي، عمل الذي قد يدّ الكتابة مقررة دلصلحة العامل قصد ضبايتو من صاحب ال وإذا أخذنا بأفّ  
الكتابة الزمة إلثبات صاحب العمل استقالة العامل، غَت  و ؽلكن القوؿ بأفّ باستقالة غَت حقيقية، فإنّ 

يوتجد ال ؽلكن إثباتو ما ال و  ،يدـ االيتداد يعٍت يدـ وتجود االستقالة أصال إف دل تكن مكتوبة أفّ 
 عدـ ال ينبئ بش،ء.واللكونو يدـ 

فقط، ر االيتداد باالستقالة ادلكتوبة فقرّ  ،قصد احلرص يلى ضباية العامل ادلشرّع  أفّ يبدو و 
القانوف ال يشًتط شكال معينا يف االستقالة،  مستبعدا الوسائل األخرى للتعبَت ين اإلرادة، رغم أفّ 

لوضع حد لعالقة العمل،  العامل دوافع اليت دفعتوالفيمكن أف تكوف مكتوبة تتضمن األسباب 
وف غَت مكتوبة وفقا للقوايد العامة للتعبَت ين اإلرادة، بشرط أف تكوف ىذه اإلرادة غَت وؽلكن أف تك

ل يف إهناء يالقة العمل اشًتطت  ػو وضباية للعامل من تعسف صاحب العمأنّ  معيبة بعيوب الرضا، إالّ 
ى و ال يكتعد أنّ والواقع  يسكّ  ،ـ العامل استقالتو يف شكل رسالة مكتوبةكثَت من التشريعات أف يقدّ 

                                                 
حيث نصت يلى :" ال يعتد باستقالة العامل إال إذا كانت مكتوبة، وللعامل  2003لسنة  12من قانوف العمل ادلصري رقم  119انظر ادلادة  1

 أف يعدؿ يلى استقالتو كتابة خالؿ أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبوؿ  االستقالة  ويف ىذه احلالة تعترب االستقالة كأف دل تكن." ادلستقيل
قتصادية، واال، رللة العلـو القانونية  2003لسنة  12د/ حساـ الدين كامل األىواين، التنظيم القانوين الستقالة  العامل يف ظل قانوف العمل رقم  2

 .49، كلية احلقوؽ، تجامعة يُت مشس ،القاىرة، ص2007ربعوف، تجانع، واألالعدد األوؿ، السنة التاسعة 
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إذل ضرورة ادلصادقة يلى اإلمضاء من طرؼ مصاحل احلالة ادلدنية  بالرسالة ادلكتوبة بل يتعداىا
 ة  غَت معيبة.ىذه االستقالة نابعة من إرادة حرّ  حىت يتم التأكد بأفّ  ،بالبلدية

تكوف نابعة ين إرادة وقناية، لكن قد يدفع صاحب  وأفاالستقالة ال تعرض،  صل أفّ واأل
ذي أهنى العقد بإرادتو ادلنعردة، فع، ال وو ىفيظهر ىذا األخَت وكأنّ  ،العمل العامل إذل تقدًن استقالتو

 ،إكراه يصبح التسريح تعسعيايف حالة تسريح العامل بناء يلى و  ،باطلةاالستقالة تكوف ىذه احلالة 
    1لبة بالتعويض من صاحب العمل.وىنا ػلق للعامل ادلطا

ستقالة من خالؿ النقاط واالمن خالؿ ما مت ذكره نصل إذل التمييز بُت التسريح االقتصادي و  
 التالية:

 
: أسباب التسريح االقتصادي ستقالة من ييث األسبابواالالتمييز بين التسريح االقتصادي  أوال:

ت تكنولوتجية، أسباب ىيكلية...( اقتصادية، ربوالتكوف يادة ظروؼ اقتصادية أو مالية) صعوبات 
ال ت وتكوف بإرادة العامل لوحده، و أّما االستقالة فسببها شخص، حب العمل،تكوف بإرادة صاحب و 

و أخعى من ورائها سببا آخر ا يستحسن ذلك حىت ال يتهم صاحب العمل بأنّ ظلّ إو  2،يشًتط تسببيها
 إلهناء يقد العمل. 

  
نظرا خلطورة : جراءاتواإلستقالة من ييث الشكل واالالتمييز بين التسريح االقتصادي  ثانيا:

يلى ضرورة تقدؽلها كتابة تعبَتا ين  نصّ  ادلشرّع  تجتمايية، فإفّ واالاالستقالة يلى حياة العامل ادلهنية 
أو طلب، ادلهم  تقدـ يف شكل رسالة  أو تقريرادة يف إهناء يقد العمل، و واجلإرادة العامل الواضحة 

ريخ غ لصاحب العمل مع احًتاـ مهلة اإلشعار ادلسبق، أي ادلهلة العاصلة بُت تاتبلّ أف تكوف مكتوبة و 
ذلك من أتجل سبكُت صاحب العمل من ازباذ إيالف الرغبة يف االستقالة وتاريخ بداية سرياهنا، و 

زبتلف مهلة و   3،للضياع يدـ تعريض مصاحلونو من تعويض العامل ادلستقيل و التدابَت اليت سبكّ 

                                                 
 .267د/معاشو نبارل فطة، ادلرتجع السابق، ص   1

 و ما يليها. 84/  يطا اهلل أبو ضبيدة،  ادلرتجع السابق، ص د 2

 يليها.و ما  237ادلرتجع السابق، ص  ، التشريع اجلزائريقات العمل يفالتنظيم القانوين لعالد/ أضبية سليماف،  3
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ترتبط أصال دبركز من مسسسة ألخرى، و شعار من قطاع نشاط إذل قطاع آخر و اإل وأ اإلخطار
 1عكس صحيح.والكاف منصب العمل مرتععا كانت مهلة اإلخطار أطوؿ  فكلما  ،العامل

ذلا  ستقالة اليتىكذا يتميز التسريح لسبب اقتصادي بكونو إتجراء منظم ومراقب خالفا لالو  
يدـ التعسف، شكل معُت ما يدا شرط، اإلخطار و  ال تقدؽلها يفطابع تعاقدي وال يشًتط تسبيبها و 

بضرورة إيداد سلطط اتجتماي، من ريح االقتصادي بأسباب اقتصادية و بادلقابل غلب أف يربر التس
فه،  ،رخطاواإلح ػسريػإيالـ معتشية العمل مث تبليغ التب العمل، استشارة جلنة ادلسسسة و صاح

 2سهلة.والاالستقالة البسيطة إتجراءات قدة بعكس ومعإتجراءات طويلة 
 

 ستقالة من ييث اثآثار المترتبة عن كل منهما:واالالتمييز بين التسريح االقتصادي  ثالثا:
أولوية إيادة اقتصاديا من تعويض ين التسريح وتعويض ين البطالة و  ح تسرػلامل ادلسرّ ايستعيد الع

ليس لو حق االمتياز يف الرتجوع  إذل و  ،التشغيل...إخل، يف حُت ال يقبض ادلستقيل أي تعويض
 3منصب يملو.

 الفرع الثاني
 اإلنهاء االتفاقي و التسريح االقتصادي 

ؽلكن أف يتعق الطرفاف  وغَت أنّ  ،ينته، يقد العمل يف الغالب باإلرادة ادلنعردة ألحد أطرافو 
 Ruptureالعقد بإرادهتما ادلشًتكة يف إطار ما يسمى باإلهناء االتعاق،  يلى إهناء

 conventionnelleهناء الودياإل وأamiable  Rupture  . 

لكنو إهناء لعقد العمل باإلرادة و  ،هناء االتعاق، لعقد العمل ال ىو تسريح  وال ىو استقالةواإل 
 4ادلشًتكة للطرفُت إهناء وديا.

                                                 
 مل آخر، اإف احلكمة من مهلة اإلخطار ى، إيطاء العامل وقتا مناسبا للبحث ين يمل تجديد و إيطاء صاحب العمل الوقت الكايف للبحث ين ي

 و يليو غلب أف تكوف ادلهلة كاملة حىت تسدي اذلدؼ منها.

من  68شركة سونلغاز بُت شهر واحد لعماؿ التنعيذ غَت ادلسىلُت وشهرين للعماؿ ادلسىلُت، وثالثة أشهر لإلطارات ) ادلادة تًتاوح مهلة اإلخطار يف  1
 االتعاقية اجلمايية دلسسسة سونلغاز(.

 .91د/ يطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرتجع السابق، ص  2

 .501ادلرتجع نعسو، ص   3

 :                         Réforme : présentation de la rupture conventionnelle ou amiable du contrat de travailيف ذلك انظر 4

 www.justi travail .com.  

http://www.justi/
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ظهر اإلهناء االتعاق، كطريق من طرؽ إهناء يقد العمل يف قانوف العمل العرنس، دبقتضى  وقد 
  1قانوف ربديث سوؽ العمل.

يت والى باإلهناء االتعاق،، ىذا القانوف يلى طريقة تجديدة إلهناء يقد العمل تسمّ  نصّ  وقد 
اء يقد العمل خاصة مبلغ رب العمل يلى اتعاؽ يتم دبوتجبو وضع شروط إهنع العامل و دبقتضاىا يوقّ 

ىذه الصورة ادلستحدثة دبوتجب ىذا القانوف كانت  غَت أفّ  2،التعويض الناتج ين قطع يالقة العمل
، 4009تجواف  41موتجودة من قبل يف صورة الذىاب التعاوض، أو يف صورة التسريح الودي قبل 

ارتبط و  5811فرنسا سنة تعاوض، ألوؿ مرة يف ال وظهر الذىاب اإلرادي أ وقدلكنها غَت مقننة، 
األمريكية، حيث مت التعاوض مع Gillette التابع دلسسسة تجيالت  cricket ،بقضية مصنع كريك

ادلعاوضات بتقدًن ىسالء  وانتهتصب يملهم مقابل مبلغ مارل، االراغبُت يف ترؾ من العّماؿيدد من 
منذ ذلك احلُت يرؼ الذىاب و ، ألف فرنك فرنس، لكل واحد منهم 20الستقاالهتم مقابل  العّماؿ 

دة حلرية وف بإرادهتم ادلشًتكة ين التنازؿ ين أحكاـ قانوف العمل ادلقيّ فكاف األطراؼ يعربّ  ،التعاوض،
ّ  الو إعودة إذل أحكاـ القوايد العامة يف القانوف ادلدين، فاإلهناء االتعاق، ما ىوالاإلرادة يف اإلهناء 

 3د العمل.تطبيق ألحكاـ القانوف ادلدين يلى يق
دات اإلهناء تعقي، فصاحب العمل يتعادى إتجراءات و ػلقق ىذا اإلهناء مصلحة الطرفُتو  

إذ يتجنب مشقة  ،احتماؿ أف يتعرض للمسسولية، كما قد ػلقق مصلحة العاملباإلرادة ادلنعردة و 
ذلك و  ،وػسيحصل يلى تعويضات سخية مقابل اإلهناء وػلافظ يلى سعتو وكرامتالتقاض، وتكاليعو و 

بعدـ توتجيو أي اهتاـ لو من طرؼ صاحب العمل الذي يسعى إذل تدييم موقعو يف ديوى اإلهناء 
يسعى إذل ربقيق مزايا ال  وقدو، ػو غَت مرغوب فيىو يشعر بأنّ يتعادى أف يبقى يف يملو و و  ،التعسع،

  4ػلصل يليها لو استقاؿ.
، لنصوص قوايد قانوف العمل مت إخضاع اإلهناء االتعاق 4009تجواف  41بصدور قانوف و  

خالؿ ىذه العًتة ثار تجدؿ فقه، لعًتة طويلة، و القانوف ادلدين و بعدما كاف خاضعا لقوايد  5،اآلمرة
                                                 

 Loi №2008-596  du 25 Juin 2008 portant  modernisation du marché du travail.                                   :انظر يف ذلك  1

يلى أف مقدار التعويض الذي يستحقو العامل  من خالؿ االهناء االتعاق، ال غلب أف يقل ين التعويض ادلقرر للتسريح  L1237-13تنص ادلادة   2
                .Pierre MASANOVIC et Stéphanie BARDEL, Op.cit., p.188  :، وانظر كذلكL1234-9ادلنصوص يليو يف ادلادة  

 .08ص  2007القاىرة، ،دار النهضة العربية د/ زلمد زلمد أضبد يجيز، اإلهناء االتعاق، لعالقات العمل، 3
 . 241ص  ادلرتجع السابق، ،2003 لسنة 12العمل يف ظل القانوف رقم أسباب انقضاء يقد د/ حساـ الدين كامل األىواين،  4
 .2008-596من القانوف  05عرنس، ادلضافة بادلادة المن قانوف العمل L1237-11من ادلادة  3انظر زلتوى العقرة   5
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األمر إذل تجواز العمل  وانتهى ،حوؿ إمكانية تطبيق القوايد العامة للقانوف ادلدين يلى يقد العمل
صاحب العمل يف إتجراء العقو مّيز بُت حالتُت، حالة االتعاؽ قبل بدء  بالقوايد العامة، غَت أفّ 

حالة إتجراء االتعاؽ بعد إيالف صاحب العمل ين رغبتو يف التسريح، حيث ايترب العقو التسرػلات و 
و مت قبل البدء يف إتجراءات اإلهناء ألنّ  ،االتعاؽ يلى إهناء العقد صحيحا وفقا للحالة األوذل

هتربا من يف التسريح فيعترب ربايال منو و  إذا مت بعد إيالف صاحب العمل ين رغبتو االقتصادي، أّما
 1تطبيق نظاـ التسريح و تعويضاتو.

ت زلكمة النقض العرنسية صحة االتعاؽ يلى إهناء العقد تبعا لإلرادة ادلشًتكة يليو فقد أقرّ و  
قة مت الًتاتجع ين تجواز اإلهناء يف مرحلة الح، و 51/05/5891للمتعاقدين دبوتجب قرارىا الصادر يف 

 تنصّ  L122-14-7ادلادة  إضافة إذل أفّ  ،االتعاق، حبجة يدـ وتجود نص غليز ذلك يف قانوف العمل
ىو ما توصل إليو قرار و  ،يلى يدـ إمكانية التنازؿ ين حق االستعادة من القوايد ادلخصصة للتسريح

يقض، بغَت  إذا صدر نصّ  حيث مت  من خاللو استبعاد طرؽ اإلهناء االتعاق، إالّ  ،48/09/5888
ىذا و  ستقالة،واال  بقاء يلى طريقُت إلهناء يقد العمل بإرادة أطراؼ العالقة و علا التسريحواإلذلك، 

 48/09/5888.2صادر بتاريخ والما أكده ادلستشار ادلقرر يف القرار ادلذكور آنعا 
ىذا الرأي سرياف ما تراتجع ينو القضاء من خالؿ القرار ادلبدئ، الصادر يف  غَت أفّ  

 ،Crédit lyonnaisين زلكمة النقض العرنسية ادلتعلق بقضية القرض الليوين  04/54/4002

بل ين طريق  باالستقالة فقطتجاء فيو ما يل،:" ؽلكن إهناء يقد العمل ليس بالتسريح أو حيث 
لتنظيم اإلهناء االتعاق، دبوتجب  ادلشرّع وقد أفرزت ىذه االتجتهادات تدخل  3"،اتعاؽ الطرفُت أيضا

 .لنصوص قوايد قانوف العمل اآلمرة وعضخوالذي أ، 4009تجواف  41قانوف 

من خالؿ هناء االتعاق، واإلمن خالؿ ما مت ذكره نصل إذل التمييز بُت التسريح االقتصادي و 
 النقاط التالية:

: من ييث الشروط اإلجرائية لكل إنهاءاإلنهاء االتفاقي و التسريح االقتصادي التمييز بين أوال: 
إذل نعس النظاـ القانوين اخلاص بالتسريح ألسباب  اإلتجرائيةؼلضع اإلهناء االتعاق، من حيث الشروط 

                                                 
 .247د/ معاشو نبارل فطة، ادلرتجع السابق، ص  1
2     La logique qui sous entend le droit du travail et qui se concilie difficilement avec les principes du droit civil   

 .411نقال ين د/ معاشو نبارل فطة، ادلرتجع السابق، ص 

     ,Gérard COUTURIER,  « Le motif économique des départs volontaires », Droit social, №9/10         :يف ذلكانظر  3
 Septembre, Octobre, 2007, p.97  



070 
 

أو جلنة ادلسسسة والتشاور معػهػم أو بإخطار  العّماؿاقتصادية، سواء فيما يتعلق بإخطار مػمثل، 
السلطة اإلدارية أو إيداد اخلطة االتجتمايية، حيث تطبق يليو كل الشروط اإلتجرائية اخلاصة بالتسريح 
االقتصادي، غَت أنّو ؼلتلف ين ىذا األخَت يف ينصر اإلرادة لكونو يتم بإرادة مشًتكة بُت العامل 

تصادي الذي يكوف بإرادة رب العمل ادلنعردة وربت ضغط الظروؼ ورب العمل، خالفا للتسريح االق
 1االقتصادية ودوف اشًتاط موافقة العامل.

 
من ييث الشروط الموضوعية لكل اإلنهاء االتفاقي و التسريح االقتصادي التمييز بين  ثانيا:
االتعاق، يقد غلب إذا كاف التسريح االقتصادي يتم بإرادة منعردة لصاحب العمل فإّف اإلهناء  :إنهاء

تتوافر فيو كل الشروط الواتجب توافرىا يف أي اتعاؽ من أىلية ورضا وزلل وسبب، وفضال ين  أف
ىذه الشروط غلب أف يكوف اإلهناء دبقابل مارل اتعاق،، وإف كانت بعض أحكاـ القضاء دل تشر إذل 

  2دفع التعويض كشرط لصحة اإلهناء االتعاق،.

 

: من ييث اثآثار المترتبة على كل إنهاءاإلنهاء االتفاقي و ريح االقتصادي التسثالثا: التمييز بين 
ؼلضع اإلهناء ألسباب اقتصادية للرقابة القضائية اخلاصة بأسباب اإلهناء، يف حُت ال ؼلضع اإلهناء  -

وبالتارل  3،االتعاق، ذلذه الرقابة، فمع وتجود الًتاض، يعًتض قياـ اإلهناء يلى سبب تجدي وحقيق،
فاإلهناء االتعاق، يستبعد أي رقابة حوؿ السبب احلقيق، واجلدي لإلهناء أو حوؿ ربديد معايَت 

 . 4السبب االقتصادي لإلهناء، وال يعقل أف ػلتج العامل أماـ القاض، يلى اتعاؽ أبرمو برضاه

أّف العامل الذي يستعيد العامل ادلسرح ألسباب اقتصادية من نظاـ التأمُت ين البطالة، يف حُت -
نظاـ التأمُت ين  أهنى يالقة يملو اهناء اتعاقيا )ذىاب تعاوض،، ذىاب إرادي( ال يستعيد من

العرنس، قد منح احلق للعامل الذي أهنى يقد يملو  ادلشرّع إاّل أّف  5،البطالة وفقا للتشريع اجلزائري
إذا دل يتمكن من احلصوؿ بطالة ات التأمُت االتجتماي، ضد الإهناء اتعاقيا يف االستعادة من خدم

الذي أقّر تطبيق إتجراءات اإلهناء االقتصادي  5884تجويلية  48وىذ دبوتجب قانوف  ،يلى يمل آخر
                                                 

         .95ادلرتجع السابق، ص د/ زلمد زلمد أضبد يجيز،  1

 .Gérard COUTURIER,     « Le motif économique des départs volontaires » OP.cit, p.980 :                يف ذلكانظر  2

 .101ادلرتجع السابق، ص د/ زلمد زلمد أضبد يجيز،  3

  .Gérard COUTURIER,     « Le motif économique des départs volontaires » OP.cit, p.981 :              انظر يف ذلك: 4

 .ادلشار إليو سابقا 82/55من ادلرسـو التشريع، 01نظر ادلادة ا 5
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ادلعدلة من قانوف العمل  L5422-1كما أضافت ادلادة   1،يلى اإلهناء االتعاق، ألسباب اقتصادية
 ذين أهنوا يقود يملهم إهناء اتعاقيا ال والذين فقدوا يملهم بصعة ال إرادية أ العّماؿ العرنس، أف 

وما  L1237-11يستعيدوف من منحة التأمُت يلى البطالة وفقا للكيعية ادلنصوص يليها يف ادلواد 
شريطة أف يكونوا مسىلُت بدنيا ويف حالة حبث ين العمل ويستوفوف شرط  ،يليها من قانوف العمل

  2.السن
 

 الفرع الثالث
  اإليالة على التقاعد و التسريح االقتصادي 

تعترب اإلحالة يلى التقايد صورة أساسية من صور إهناء يقد العمل بصعة إرادية ألسباب 
 54-92حددىا قانوف  وقدى، بلوغ العامل سنا معينة سبّكنو من التمسك حبق ادلعاش، ة، و شخصي

سنة  51داء أأضاؼ شرطا آخر يتمثل يف سنة بالنسبة للنساء، و  11سنة بالنسبة للرتجاؿ و 90ب 
 3خدمة يلى األقل.

دفع اشًتاكات الضماف األقل و  سنة يلى 24يععى العامل من شرط السن إذا كاف قد يمل و  
يلى ترؾ   ن القانونية للتقايد ال غلربه بلوغ العامل السّ  غَت أفّ  4،االتجتماي، خالؿ ىذه ادلدة كاملة

كل القوانُت االتجتمايية ادلتعلقة بتحديد سن التقايد   ألفّ  ،نمنصب يملو دبجرد بلوغو ذلك الس
 ال يوتجد أي نصّ التقايد، و  ن اليت يصبح فيها للعامل احلق يف طلب اإلحالة يلىفقط يلى السّ  تنصّ 

 20/01/5891 غاية إصالح ذلإو  5،قانوين غلرب العامل يلى مغادرة يملو دبجرد بلوغو  السن القانونية

قانوين أو تنظيم، ػلدد سنا معينة  العرنس، بأنو:" ال وتجود ألي نصّ يسكد القضاء  20/01/5891
 6يرغم فيها العامل يلى مغادرة يملو وإحالتو يلى التقايد."

                                                 
 .103ادلرتجع السابق، ص د/ زلمد زلمد أضبد يجيز،  1

 Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs »يلى:                       من قانوف العمل العرنس،  L5422-1 تنص ادلادة 2

involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement  selon les 

modalités prévues aux articles L1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des 

conditions d’âge … »  
 تمم.وادلادلتعلق بالتقايد ادلعدؿ  04/01/5892ادلسرخ يف  54-92من قانوف   09انظر نص ادلادة   3
 .5889تجويلية  09ادلسرخ يف  59-89من األمر  02و  04-09انظر نص ادلادة  4

 .225ادلرتجع السابق، ص  التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري، يالقة العمل العردية، أضبية سليماف،د/ 5

.Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit. ; p. 553 يف ذلك:    نظرا 6
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أّما إذا تعلق األمر  ،إذا كانت اإلحالة يلى التقايد بإرادة صاحب العمل تعترب تسرػلا 
 غَت أفّ  ،20/01/5891غاية صدور قانوف  إذل  1،بالذىاب إذل التقايد بإرادة العامل فتعترب استقالة

بإمكاف ادلستخدـ إهناء يقد يمل العامل دبجرد بلوغو السن  لاإلشكاؿ ادلطروح يف ىذه ادلسألة ى
 القانوف للتقايد دوف استشارتو أـ غلب احلصوؿ يلى موافقة العامل أو يلى األقل استشارتو؟

قضاء الذي انقسم إذل فريقُت، فذىب واللإلتجابة يلى ىذا السساؿ يتعُت االستعانة بالعقو 
العريق األوؿ مديما ببعض األحكاـ القضائية إذل ايتبار إحالة العامل يلى التقايد دبجرد بلوغو 
السن القانوين نويا من العصل التعسع، مستندين يف ذلك إذل يدـ وتجود قايدة قانونية أو تنظيمية 

زد يلى ذلك أف سن التقايد ليس  2،سن التقايدذبرب العامل يلى ترؾ منصب يملو دبجرد بلوغو 
يليو غلب أخذ موافقة العامل قبل جلمايية، و من النظاـ العاـ إذ ؽلكن سلالعتو دبقتضى االتعاقيات ا

 3ايتربت إحالتو دوف موافقتو تسرػلا تعسعيا مستحقا للتعويض. الّ إو إحالتو يلى  التقايد 
 ل سن التقايد ؽلنح ادلستخدـ احلق يف إحالتو يلى بلوغ العام أّما العريق الثاين فَتى بأفّ 
ذي يضع، يلى اإلهناء ال وتعاق، ىاال والقانوين أ النصّ  ألفّ  ،التقايد دوف موافقتو أو استشارتو

ألف العربة و ا غلعل التعسف منتعيا سواء سبت استشارة العامل أـ ال، قيق،، شلّ واحلالطابع اجلدي 
  4.اوحقيقي ا، شريياأو رفض العامل ماداـ السبب قانونيليس بقبوؿ تجراءات و واإلبالسبب 
خضع للقوايد عا و دمة ايترب اإلتجراء تسرػلا مقنّ واخلن أّما إذا دل يراع ادلستخدـ شرط السّ  
 5وضويية للتسريح.وادلالشكلية 
السابقة، حيث تجاءت األحكاـ  اآلراءأّما القانوف اجلزائري فإنّو دل يعتمد رأيا معينا من  

ادلعدؿ  92/54من قانوف  09ت ادلادة اخلاصة بالتقايد يامة غَت معاجلة للجوانب العملية، حيث نصّ 
 تمم يلى ما يل،:" تتوقف وتجوبا استعادة العامل من معاش التقايد يلى استيعاء الشرطُت اآلتيُت:وادل

                                                 
 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p. 553       :يف ذلك نظرا1

  بُت اإلحالة يلى التقايد  1987تجويلية  30لقد مّيز قانوفmise à la retraite  ذىاب إذل التقايد والdépart à la retraite   فاإلحالة إذل ،
من قانوف العمل  L1237-8إذل   L1237-5سنة انظر ادلواد  65أو 60)  التقايد تكوف بقرار من صاحب العمل مىت بلغ العامل سن التقايد

و ال يشًتط أف تكوف اإلحالة مسببة ، أّما الذىاب إذل التقايد فيكوف بقرار من العامل الذي يطلب بنعسو إهناء يقد يملو مىت أصبح لو   ،العرنس،(
 من قانوف العمل العرنس،(.   L1237-10و     L1237-9احلق يف معاش الشيخوخة ) انظر ادلواد 

 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit. ; p. 553:  يف ذلك نظرا 2

 .225ادلرتجع السابق، ص  التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري، يالقة العمل العردية، د/ أضبية سليماف،    3

 .224ادلرتجع نعسو، ص   4
 من  قانوف العمل العرنس،.  L1237-8انظر  نص ادلادة    5
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كن إحالة العاملة يلى التقايد بطلب و ؽلغَت أنّ  ،سنة من العمر يلى األقل 90بلوغ سن  -
 سنة كاملة. 11منها ابتداء من 

 سنة يلى األقل يف العمل" 51قضاء  -

اجلزائري  ادلشرّع  يظهر بأن  و  1،ى، الشروط األساسية اليت تسمح للعامل طلب اإلحالة يلى التقايدو 
االستعادة  لكوف أفّ  ،العامل"ذلك من خالؿ استعمالو لعبارة" استعادة و  ،قد أخذ برأي العريق األوؿ

قوة، إضافة والاالستعادة من حق أو مزية معينة باإللزاـ  وال ؽلكن تصور ،ق ؽلارس بإرادة حرةواحلحق 
دل يستوؼ الشرط الثاين و منع صاحب العمل من إحالة العامل الذي بلغ سن التقايد  ادلشرّع  إذل أفّ 

يسمح للعامل من االستعادة  إذا دفع اشًتاكا تعويضيا ، إالّ سنة كاملة 51أي إذا دل يكن قد يمل 
سنوات  01يستمر العامل يف شلارسة يملو دلدة  أو 2،سنوات 01من ايتماد سنوات التأمُت يف حدود 

بلوغ العامل سن  ىو ما يدؿ بصورة صرػلة بأفّ سنة، و  51يلى األكثر إذا كانت مدة يملو تقّل ين 
ال قانونيا إلهناء نة( ال يعد سببا تجديا وحقيقيا و س 51دمة ) التقايد دوف استكماؿ شرط مدة اخل

   يقد يملو.
استحقاؽ  من قانوف التأمُت االتجتماي، بأفّ  592د يف ادلادة ادلصري فقد أكّ  ادلشرّع أّما  

لتحاؽ بعمل اال ويكوف لو احلق يف االستمرار يف العمل أو  ،سنة 90ادلعاش يكوف يند بلوغ العامل 
ذلك إذا كانت مدة دلوتجبة الستحقاؽ معاش الشيخوخة و بلوغو الستُت الستكماؿ ادلدة اتجديد يند 

استثناء من ذلك غلوز لصاحب العمل إهناء خدمة العامل يف تقل ين ادلدة ادلطلوبة قانونا، و يملو 
بشرط أف يسدي االشًتاكات ادلقررة ين يدد السنوات الواتجب إضافتها إذل مدة  ،سن الستُت

 3الستكماؿ ادلدة ادلوتجبة الستحقاؽ ادلعاش.االشًتاؾ 
و ال يسدي إذل انتهاء فإذا دل تتوافر شروط استحقاؽ ادلعاش يند بلوغ العامل سن الستُت فإنّ  

 بل يستمر يف العمل إذل حُت استكماؿ ادلدة ادلوتجبة الستحقاؽ ادلعاش. ،يقد يملو
د ػالة يلى التقايػن اإلحػبي -من خالؿ ما سبق ذكره –يليو قبل أف ضلدد أوتجو االختالؼ و 

اإلحالة يلى التقايد قد تكوف تجزء من النظاـ القانوين للتسريح  نشَت إذل أفّ  ،تسريح االقتصاديوال
تدبَتا من التدابَت األولية اليت غلب أف يتضمنها ادللف االتجتماي، ادلقًتح للتعاوض و االقتصادي 

                                                 
 .224ادلرتجع السابق، ص  يالقة العمل العردية،التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري،  أضبية سليماف،د/ 1

  .5881ماي25ادلسرخ يف  52-81ادلعدلة باألمر ، ادلتعلق بالتقايد، و 5892تجويلية  04ادلسرخ يف  54-92من قانوف   50/4انظر ادلادة   2

 .24ص  ادلرتجع السابق، ،2003 لسنة 12العمل يف ظل القانوف رقم أسباب انقضاء يقد األىواين، د/ حساـ الدين كامل  3
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إذ ؽلكن لصاحب العمل إحالة  ،08-82من ادلرسـو التشريع،  01/1ادلنصوص يليها يف ادلادة 
ن القانونية يلى التقايد وأولئك الذين ؽلكنهم االستعادة من التقايد ادلسبق، األتجراء الذين بلغوا السّ 

ومن ىنا يتضح تجليا العرؽ بُت  ،وىذا يف حالة جلوئو إذل التخعيض العددي لعمالو كإتجراء مسبق
 حالة يلى التقايد:اإلو التسريح االقتصادي 

 
يادة  مبادرة بو:والمن ييث أسبابو اإليالة على التقاعد و التسريح االقتصادي : التمييز بين أوال

ما تكوف أسباب التسريح االقتصادي صعوبات اقتصادية أو ربوالت تكنولوتجية أو أسباب ىيكلية 
 تتعلق أساسا بادلسسسة االقتصادية و بإرادة صاحب العمل.

 ،أي ببلوغ العامل السن القانونية ،اإلحالة يلى التقايد فتكوف ألسباب قانونية أو اتعاقيةأّما 
باحلصوؿ  الذىاب إذل التقايد يكوف بقرار من العامل إذا بلغ حدا من العمر يسمح لو  يف حُت أفّ 

اؿ احل وى د)كماػقايػيادة ما يكوف قبل السن احملددة قانونا لإلحالة يلى التو  ،يلى معاش الشيخوخة
 سيتمذي وال 1تمم،وادلادلعدؿ  54-92موتجودا يف ظل قانوف  مازاؿالذي  (،بالنسبة للتقايد ادلسبق

وادلزمع  حيز التنعيذ اجلديداإلبقاء يليو بالنسبة للعماؿ الذين بلغوا سن اخلمسُت تاريخ دخوؿ القانوف 
 إصداره مستقبال.

شأهنا شأف التسريح  ،اإلحالة يلى التقايد قد تكوف دببادرة من ادلستخدـ غَت أفّ  
بل قد تصبح تدبَتا من التدابَت ادلتخذة من طرؼ صاحب العمل يف إطار إتجراءات  ،االقتصادي

 08-82من ادلرسـو التشريع،  01كما ىو منصوص يليو يف ادلادة   ،العّماؿاللجوء إذل تقليص يدد 
 2سـو نعسو.من ادلر  08ادة وادل

ال يشًتط القانوف و  ،الذىاب إذل التقايد يكوف بإرادة العامل وحده أضف إذل ذلك أفّ  
ل ػاصة بالعمػالتسريح االقتصادي الذي غلب أف يكوف مسببا بأسباب اقتصادية خ تسبيبو يكس

 غَت لصيقة بشخص العامل.و 
 

                                                 
ادلسرخ يف  50-94ادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التشريع، (، 28عدد الج ر، )، ادلتعلق بالتقايد، 1983تجويلية  02ادلسرخ يف  12- 83قانوفال انظر 1

ادلسرخ يف  03-99القانوف و  1997ماي  31ادلسرخ يف  13-97األمر رقم  ،1996تجويلية  06ادلسرخ يف  18-96األمر رقم  ،1994أفريل  11
 .1999مارس  22

 .88د/ يطا اهلل أبو ضبيدة ، ادلرتجع السابق، ص   2
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 جراءات:واإلمن ييث الشكل  اإليالة على التقاعدو التسريح االقتصادي التمييز بين  ثانيا:
تكوين ملف يف حالة استيعاء العامل الشروط ة يلى التقايد تقدًن طلب مكتوب و تتطلب اإلحال

االستجابة لطلب  ما يلى صاحب العمل إالّ و   ،مدة اخلدمةتعاقية احملددة للسن و اال والقانونية أ
    مىت حصل ذلك انتهت العالقة بينهما.و العامل 
بب اقتصادي فهو ا التسريح لسالتقايد إتجراء يادي إلهناء يقد العمل، أمّ فاإلحالة يلى  

بدءا من إيداد ادلخطط  ،قدةومعلو كاف مربرا، إذ يتطلب إتجراءات طويلة إتجراء غَت يادي و 
 و ى، إتجراءات وضعت حلماية العامل. 1،االتجتماي، إذل استشارة جلنة ادلسسسة إذل تبليغ التسريح

 
على كل من ييث اثآثار المترتبة اإليالة على التقاعد و التسريح االقتصادي التمييز بين  ثالثا:
يستحق العامل ادلسرح ألسباب اقتصادية تعويضا يدفع لو مباشرة يند إحالتو يلى التأمُت  :منهما

 2أشهر يتحمل دفعها ادلستخدـ يند التسريح. 02قدر ب وادل ،يلى البطالة

داءات التأمُت يلى البطالة بعد شهرين أكما يستعيد العامل ادلسرح ألسباب اقتصادية من 
  3من تاريخ تسرػلو.

و ال يستعيد من ىذا التقايد ادلسبق أو يلى التقايد العادي فإنّ  يلىا العامل احملاؿ أمّ 
ا اقتصاديا إمكانية للعامل ادلسرح تسرػل كما أفّ  التعويض ويكتع، حبقو يف العطلة ادلدفوية األتجر،

العامل احملاؿ يلى التقايد ال ؽلكن أف يستعيد من إيادة التوظيف دبوتجب  يف حُت أفّ  4إيادة توظيعو
 يقد غَت زلدد ادلدة.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .85د/ يطا اهلل أبو ضبيدة ، ادلرتجع السابق، ص 1
 سابقا.ادلشار إليو  08-82من ادلرسـو التشريع،  44انظر ادلادة  2
 .ادلشار إليو سابقا 08-82من ادلرسـو التشريع،  4-44نظر ادلادة ا 3
 .ادلشار إليو سابقا 08-82من ادلرسـو التشريع،  41/5انظر ادلادة  4
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 المطلب الثاني
 عقد العمل رادية إلنهاءإتمييز التسريح االقتصادي عن األسباب الال

وأف أشرنا إذل أّف يالقة العمل قد تنته، بأسباب إرادية تعتمد يلى اإلرادة ادلنعردة  سبق
ألحد األطراؼ أو يلى اإلرادة ادلشًتكة للطرفُت، وقد تنته، يالقة العمل دوف تدخل إرادة األطراؼ، 

 بل رغما ين إرادهتما، كما يف حالة القوة القاىرة والتصعية القضائية.
األسباب مع التسريح االقتصادي فإنّو يتعُت زبصيص فرع مستقل لكل ونظرا لتداخل ىذه 

 سبب، ويليو سنناقش القوة القاىرة يف العرع األوؿ والتصعية القضائية يف العرع الثاين.
 

 الفرع األول
 التسريح االقتصادي والقوة القاىرة

أسباب إذا كاف التسريح االقتصادي يتخذ دببادرة من صاحب العمل إذا بّررت ذلك 
 بايتبارىا حدثا يستحيل ،القوة القاىرة ال دخل ذلا يف إرادة صاحب العمل وال العامل فإفّ  ،اقتصادية

   1توقعو ودفعو وغلعل تنعيذ االلتزاـ مستحيال استحالة هنائية. 
وإذا كاف العقو قد يّرؼ القوة القاىرة يف رلاؿ العقد بأهّنا تلك الواقعة اليت ال ؽلكن توقعها وال 

و يصعب تقدًن تعريف تجامع مانع للقوة القاىرة يف فإنّ  2،دفعها ويًتتب يليها استحالة تنعيذ االلتزاـ
ألّف معهومها نسيب يف رلاؿ قانوف العمل، ويليو يدخل ضمن حاالت القوة  ،رلاؿ يقد العمل

القاىرة احلريق الذي يقض، يلى ادلسسسة بأكملها، احلروب والكوارث الطبيعية كالزالزؿ 
كما يدخل ضمن حاالت القوة القاىرة توقف استَتاد ادلواد اخلاـ اليت تعترب ينصرا   3،والعيضانات

 عداـ األدوات الالزمة ذلذا العمل يف السوؽ احمللية، نا وأساسيا يف الصناية اليت تقـو هبا ادلسسسة، أ
 العّماؿ ة كما يندرج ضمن حاالت القوة القاىرة صدور تشريعات أو قرارات ربدد مثال نسب

الذين غلاوزوف العّماؿ فإذا أقبل صاحب العمل يلى إهناء يقود  ،%41األتجانب بنسبة ال تزيد ين 
ألنّو يدخل يف إطار القوة القاىرة، كما يعترب من  ،ىذه النسبة فإّف ىذا اإلهناء يصبح إهناء مربرا

يدـ ترخيص اإلدارة دلدرسة بدأت نشاطها  صميم القوة القاىرة صدور قرار إداري بغلق ادلسسسة، أو
                                                 

 .  940، ص ادلرتجع السابقد/ علاـ زلمد زلمود زىراف، قانوف العمل، يقد العمل العردي،  1

 . 193، ادلرتجع السابق، ص نبيل زلمد يبد اهلل زلمد نصارد/  2

 . 81 د/ يطا اهلل أبو ضبيدة ، ادلرتجع السابق، ص 3
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صاحب العمل   يف حُت أّف غلق ادلسسسة دببادرة من 1،واضطرت بعد الغلق لتسريح يماذلا ومعلميها
 يدخل ضمن حاالت التسريح االقتصادي. يقود يمالو اءهنإو دلواتجهة صعوبات اقتصادية 

واحلاالت ادلعتربة أسباب اقتصادية ونظرا لصعوبة التعرقة بُت احلاالت ادلعتربة قوة قاىرة 
يتعُّت يلينا الوقوؼ يلى التمييز بُت الواقعتُت من حيث توافر اإلرادة، من حيث  ،للتسريح

 اإلتجراءات، من حيث اآلثار، ومن حيث اإلثبات.
 

: إّف قرار التسريح من ييث توافر اإلرادة التمييز بين التسريح االقتصادي والقوة القاىرة أوال:
دببادرة من ادلستخدـ وبإرادتو اخلالصة، وإف كاف ربت ضغط األسباب االقتصادية،  االقتصادي يتخذ

كوارث الطبيعية ال وكحالة احلرب أ  ،أّما القوة القاىرة فه، سبب أتجنيب ال دخل فيو للمستخدـ
 08-82 اجلزائري يلى ادلرسـو التشريع، ادلشرّع والعيضانات، ويليو فإّف التسمية اليت أطلقها 

لكوف أّف  ،ا غَت دقيقةبأهنّ  تبدو لنا"...وضباية األتجراء الذين قد يعقدوف يملهم بصعة ال إرادية " 
القوة القاىرة قد تندرج ربت ضمن األسباب الالإرادية" كصورة من صور إهناء يقد العمل، ورغم 

 2.ذلك فإّف القوة القاىرة ال يالقة ذلا باألسباب االقتصادية
 

دبا أّف القوة القاىرة اإلجراءات: من ييث  التمييز بين التسريح االقتصادي والقوة القاىرة :ثانيا
حدث غَت متوقع وال ؽلكن دفعو فإّف ادلستخدـ يععى من مهلة اإلخطار، ويععى أيضا من التعويض 

الذي يشًتط فيو اإلخطار والتعويض وإيداد ادلخطط االتجتماي،  ،خالفا للتسريح االقتصادي
 3.وإيالـ معتشية العمل وتبليغ التسريح العّماؿ تشارة شلثل، واس
 

تشًتؾ القوة القاىرة مع اثآثار: من ييث  التمييز بين التسريح االقتصادي والقوة القاىرة :ثالثا
يف كوهنا ال ترتب  التسريح االقتصادي يف كوهنما من أسباب إهناء يقد العمل، غَت أهنا زبتلف ينو

 أي تعويض للعامل خالفا للتسريح االقتصادي.

                                                 
 وما يليها. 195، ادلرتجع السابق، ص نبيل زلمد يبد اهلل زلمد نصارد/  1

 .97/  يطا اهلل أبو ضبيدة،  ادلرتجع السابق، ص د 2

 .98، ص نعسوادلرتجع  3
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 ادلشرّع  قد منحل اإلثبات:من ييث  التمييز بين التسريح االقتصادي والقوة القاىرة :رابعا
ا يدؿ يلى شلّ  1،إذا بررت ذلك أسباب اقتصادية العّماؿ احلق للمستخدـ يف تقليص يدد  اجلزائري

ر الدوافع اليت أدت بو إذل يبء إثبات ىذه األسباب يقع يلى ادلستخدـ، إذ يتعُت يليو أف يربّ  أفّ 
العرنس،  ادلشرّع ا وحىت أماـ القضاء، أمّ  يئات النقابيةواذل العّماؿ ذباه شلثل،  العّماؿ تقليص يدد 

ستخدـ، وادلل ػالعام بُت للتسريػح االقتصػادي مػوزيادي واجل، ػنظاـ إثبات السبب احلقيق فقد تجعل
وال يتحملو أي طرؼ، ويتوذل القاض، مهمة إقامة الدليل من خالؿ ما يقدـ لو من الطرفُت، فإف دل 
تكن األدلة كافية يلى القاض، أف ػلصل يلى أدلة أخرى ين طريق إتجراء التحقيقات اليت يراىا 

ل ؼلضع لقايدة البّينة يلى من يف حُت أّف إثبات القوة القاىرة ال ؼلضع ذلذه الكيعية، ب 2،الزمة
اديى، فلو أف يثبتها حىت يتمكن من إهناء العقد دوف إيماؿ القوايد اإلتجرائية ادلعقدة للتسريح 
االقتصادي، كما أّف القضاء العرنس، رفض النظر إذل الصعوبات االقتصادية كحالة من حاالت القوة 

يقد العمل وفقا لألحكاـ اخلاصة بالتسريح  انقضاءالقوة القاىرة ال تسدي إذل  القاىرة، وأفّ 
 .3ربقق القوة القاىرة يستتبع انقضاء العقد باالنعساخ ألفّ  ،االقتصادي

 غَت أّف السساؿ الذي يطرح نعسو يف ىذا اإلطار ىل تعترب الوفاة قوة قاىرة؟
قانوف يالقات  12إّف وفاة ادلستخدـ ال تسدي إذل انقضاء يقد العمل طبقا للمادة 

، ومنو ال ؽلكن ذبريد العامل االلتزامات تنتقل إذل الورثة الذين ػللوف زللو بايتبار أفّ  ،55-80ملالع
العربة يف يالقات العمل ارتباط العامل بادلسسسة ارتباطا وثيقا ال  من حقو يف اإلخطار والتسريح، ألفّ 

ر يالقة العمل، أّما يالقة لو بشخص صاحب العمل، وبالتارل فإّف تغَت صاحب العمل ال ؽلّس تجوى
 يف حالة وفاة العامل فنعرؽ بُت حالتُت:

 21إذا كانت الوفاة طبيعية يلتـز ادلستخدـ بصرؼ منحة الوفاة لذوي حقوقو وفقا لنص ادلواد من *
 ، 55-92من قانوف 15إذل 

                                                 
 سابقا.، ادلشار إليو 11-90من قانوف  69انظر ادلادة   1
    Jean yves FROUIN, Le caractère réel et sérieux du motif : technique de contrôle, Demi-journée   : انظر يف ذلك  2

Du conseil d’administration de l’association française de droit du travail et de la sécurité social, organisée 

En partenariat avec la sous-commission continue en droit social de la commission ouverte du Barreau du Paris  

« Autour de la rupture pour motif économique. », p.09, sur le site www.afd, date du 02/01/2011. 

 : 20/01/5812وزير العمل العرنس، دبناسبة ادلناقشات الربدلانية بتاريخ ظر كذلك تصرػلات وأن

« Aucune des parties ne supporte la charge de la preuve… »                                                                                      
 .85ادلرتجع السابق، ص ، إهناء يالقات العمل ألسباب اقتصادية، د/حسن يبد الرضباف قدوس 3

http://www.afd/
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 1.ذوي حقوقو يستحقوف ريع الوفاة أما إذا حدثت الوفاة نتيجة حلادث يمل أو مرض مهٍت فإفّ *
من قانوف يالقات  99الوفاة حالة من حاالت انتهاء يقد العمل ادلنصوص يليو يف ادلادة  ويليو فإفّ 

  بالقوة القاىرة. ا، وال يالقة ذل55-80العمل 
 

 لثانيالفرع ا
 والتصفية القضائيةالتسريح االقتصادي 

إف التصعية القضائية كنظاـ قانوين مستقل بذاتو ال وتجود لو يف قانوف العمل اجلزائري وال يف 
من قانوف  99القانوف ادلصري هبذه التسمية، وإظلا ؽلكن إدراتجو ضمن احلالة ادلنصوص يليها يف ادلادة 

وىو بذلك ؼلتلف  2،بإنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمةوادلعنونة  55-80يالقات العمل 
ادلتضمن القانوف التوتجيه،  05-99ادلذكور يف ادلادة نعسها، غَت أّف قانوف  يين التسريح االقتصاد

للمسسسات العمومية االقتصادية وتصعيتها أشار إذل حاالت احلل حبكم القانوف والتوقف وى، 
تكوف موضوع ...يندما تدمج ادلسسسة مع مسسسة أو يدة مسسسات يمومية أخرى أو يندما 

إتجراء إيادة ىيكلة يتضمن إلغاء الشخصية ادلعنوية القدؽلة وزبصيص رلموع أصوذلا الصافية دلسسسة 
  3.يمومية اقتصادية تجديدة

من القانوف التوتجيه، للمسسسات العمومية االقتصادية يلى حالة  21كما نّصت ادلادة 
الدمج الكل، إذ ربل ادلسسسة اليت قامت بالدمج زلل ادلسسسة العمومية االقتصادية ادلدرلة من حيث 

من القانوف ادلذكور أياله أنّو ؽلكن أف تتعرض ادلسسسة  29احلقوؽ وااللتزامات، وأضافت ادلادة 
ية استثناء إلتجراء قضائ، يضعها يف حالة إفالس إذا انعدمت لديها السيولة ادلالية العمومية االقتصاد

 4.انعداما مستدؽلا...وػلدد نعس القانوف القوايد اإلتجرائية وكيعية تنعيذ التصعية

                                                 
أفريل  55ادلسرخ يف  02-82ادلتعلق بالتأمينات االتجتمايية، ادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التشريع،  5892تجويلية  04ادلسرخ يف  55-92انظر القانوف  1

 .49يدد  ،ج ر  ،5889تجويلية  09ادلسرخ يف  51-89، واألمر 5882
يبارة إهناء النشاط القانوين يبارة  وأفّ  ،نشاط ادلسسسة نشاط اقتصادي اجلزائري قصد اإلهناء القانوين لنشاط اذليئة ادلستخدمة، ألفّ  ادلشرّع  أف ويبد  2

 غَت مستساغة.

 .101/  يطا اهلل أبو ضبيدة،  ادلرتجع السابق، ص د 3
وخاصة ما ورد يف  ،ادلتضمن القانوف التوتجيه، للمسسسات العمومية االقتصادية، 5899 تجانع، 54ادلسرخ يف   05 -99انظر يف ذلك القانوف  4

 ،.4العدد  ،ج ر ،العصل السابع من ىذا القانوف وادلعنوف حبل ادلسسسات العمومية االقتصادية وتصعيتها
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وتعّرؼ التصعية بأهّنا ربويل موتجودات ادلسسسة إذل نقود بطريقة رلزأة وى، اليت يقـو هبا  
   1.ذا األخَت حبصر األمواؿ والديوف وتأدية احلقوؽ إذل أصحاهبا، إذ يقـو ى،صعادل

و ال ػلق للعامل ادلطالبة وقد ايترب القضاء أّف إهناء يقد العمل بسبب التصعية إهناء مربرا، وأنّ  
ا إذا  بالتعويض ين إهناء يقد العمل بسبب الكساد ماداـ ليس شبة خطأ ينسب لصاحب العمل، أمّ 

  2.ن ىذا األخَت يندئذ يستحق العامل التعويضكاف الكساد خبطأ م
 ويليو فإّف التصعية القضائية زبتلف ين التسريح االقتصادي يف يدة تجوانب من بينها: 

: إّف قرار من ييث توافر اإلرادة التمييز بين التسريح االقتصادي والتصفية القضائية أوال:
وإف كاف  ربت ضغط األسباب  ،دببادرة من ادلستخدـ وبإرادتو اخلالصة  التسريح االقتصادي يتخذ

 االقتصادية، أّما التصعية القضائية فتتم من طرؼ القضاء بسبب يجز ادلسسسة ين تسديد ديوهنا.
التصعية تشًتؾ  اثآثار:من ييث  التمييز بين التسريح االقتصادي والتصفية القضائية ثانيا:

كما يًتتب يلى كل منهما   القتصادي يف كوهنما من أسباب إهناء يقد العمل،مع التسريح ا القضائية
أولوية مطلقة  العّماؿ التصعية زبتلف ين التسريح االقتصادي يف كوهنا سبنح ألتجور  غَت أفالتعويض، 

   3.وأفضلية يلى صبيع الديوف األخرى
إذا تعرضت  مصير المؤسسة: من ييث التمييز بين التسريح االقتصادي والتصفية القضائية :لثاثا

أمكنها أف  ،ادلسسسة لصعوبات اقتصادية أو طرأت يليها ربوالت تكنولوتجية أو كانت يف أزمة مالية
تسرح بعض يماذلا لكنها تبقى قائمة، يف حُت أف التصعية القضائية تسدي إذل انتهاء ادلسسسة 

 ؼ يماؿ ادلسسسة ودائنيها. االقتصادية وموهتا واقتساـ أمواذلا وموتجوداهتا من طر 

                                                 
 . 167، ادلرتجع السابق، ص نبيل زلمد يبد اهلل زلمد نصارد/  1
 نعسو، الصعحة نعسها.  ادلرتجع  2

الظروؼ "  حوؿادللتقى الوطٍت الثاين  مداخلة يف د/ سار نصر الدين، احلماية القانونية لألتجور يف حالة إفالس صاحب العمل، دراسة مقارنة،  3
      .2010مارس 11و10 يوم،ادلنظم من طرؼ كلية احلقوؽ تجامعة تجيجل االقتصادية للمسسسة وأثرىا يلى يالقة العمل يف التشريع اجلزائري " 
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 الفصل الثاني
 تقتصاي للتسريح االالشكلية الضوابط الموضوعية و 

حددت ذلا و  ،إجراءاتأحاطت التشريعات العمالية عملية التسرحيات االقتصادية بعدة قيود و  
هناء العقد، كما إضوابط شكلية وأخرى موضوعية، ضباية للعامل من تعسف صاحب العمل يف 

يهدؼ بعضها إذل التقليل من عدد العماؿ  ،ضماناتربطت عملية التسريح بوجوب توفَت عدة 
حرصا على  ،ادلسّرحُتمهنية للعماؿ اآلخر إذل توفَت ضمانات مادية و  بينما يهدؼ البعض ،ادلسّرحُت

الضوابط ادلوضوعية إلهناء عقد العمل  سنتناوؿوعليو  ،لو بعد تسرحيووفَت احلماية القانونية للعامل و ت
 يف ادلبحث األوؿ، والضوابط الشكلية يف ادلبحث الثاين. ألسباب اقتصادية

 
 المبحث األول

 تقتصاي للتسريح االالضوابط الموضوعية 
التشريعات العمالية قد حرصت على تقييد سلطة ادلستخدـ  فإفّ  ،نظرا خلطورة عملية التسريح 

اـ الضوابط االقتصادي باحًت ألزمتو عند جلوئو إذل التسريح و  يف تسريح عمالو ألسباب اقتصادية،
إضافة إذل  ،جاداستناد التسريح إذل سبب حقيقي و  يف مقدمة ىذه الضوابطو  ،ادلوضوعية للتسريح

يف مطلب  ّدياجلتيب العماؿ ادلعنيُت بالتسريح، وعليو سنتناوؿ السبب احلقيقي و ربديد معايَت تر 
 طلب ثاف.أوؿ، مث ربديد ادلعايَت ادلوضوعية للمعنيُت بالتسريح يف م

 
 المطلب األول

 تسريح االتقتصاي لل جّد ضرورة توفر السبب الحقيقي وال
إمنا ذكر القتصادي أو الدافع االقتصادي، و د ادلشرع اجلزائري ادلقصود بالسبب ادل حيدّ  

ادلشرع الارنسي اشًتط   مواصاااها، يف حُت أفّ حاالت تندرج ضمن السبب االقتصادي دوف أف يبُّت 
ويف  1،جّديكل تسريح مؤسسا على سبب حقيقي و   أف يكوف 3791جويلية  31من خبلؿ قانوف 

                                                 
 .3791جويلية  31من قانوف العمل الارنسي ادلؤرخ يف  L122-14-2انظر ادلادة  1
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يدعيها صاحب لؤلسباب اليت  ّدياجلف بتقدير الطابع احلقيقي و القاضي ىو ادلكلّ  حالة النزاع فإفّ 
 1التحقيق اليت يراىا صاحلة.يكوف اقتناعو من العناصر اليت يقدمها األطراؼ أو من إجراءات و  ،العمل

 ،ّدياجلي و ػب احلقيقبػادلشرع الارنسي قد اشًتط أف يكوف التسريح مربرا بالس وىكذا صلد أفّ  
 2ف ىذه ادلهمة.ياا جعل الاقو والقضاء يتولشلّ  ،و دل حيدد معنامهاغَت أنّ 

 
 الفرع األول

 جّد التعريف السبب الحقيقي و  
ـ أي معيار ديّكننا من دل يقدّ و  ،ّدياجليقصد بالسبب احلقيقي و رنسي ماذا د ادلشرع الادل حيدّ  

األعماؿ التحضَتية " لذلك سنستعُت بالاقو والقضاء و جّديالىتداء دلضموف الصاتُت" حقيقي و ا
 .3791لقانوف 

ىو بصدد دلاف و أعلن وزير العمل الارنسي أثناء تدخلو أماـ الرب  أوال: تعريف السبب الحقيقي:
يكوف  السبب حقيقيا  « حيث  قاؿ: ،عن فحوى السبب احلقيقي 3791جويلية 31مناقشة قانوف 

السبب ضوعي بعيدا عن األىواء الذاتية واحلالة الناسية لصاحب العمل، و إذا اتسم بالطابع ادلو 
 3». احلقيقي ديكن أف يكوف مثبل خطأ أو عدـ الكااءة ادلهنية أو إعادة ىيكلة ادلؤسسة

السبب احلقيقي ىو « ويف جلسة أخرى للربدلاف عّرؼ وزير العمل الارنسي السبب احلقيقي بقولو:    
ىيكلة  سبب موضوعي يرجع سواء إذل سبب شخصي للعامل أو إذل كااءتو يف العمل أو إذل 

  4». باختصار يتعلق األمر بسبب مستقل عن حسن أو سوء مزاج صاحب العملو  ،ادلؤسسة
الوقت موجودا وصحيحا و :" السبب الذي يعد يف ناس و فقد عّرؼ السبب احلقيقي بأنّ أّما الاق   

  5موضوعيا."و 
 ىي:قيقي و ػب احلػمن خبلؿ ىذه التعاريف ديكن أف نستخرج الشروط الواجب توافرىا يف السبو    

                                                 
 .3791جويلية  31من قانوف العمل  الارنسي ادلؤرخ يف  L122-14-3انظر ادلادة  1

 .361-361د/ عبد احلايظ بلخيضر، ادلرجع السابق، ص   2
 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p 584  :       يف ذلك انظر 3

 ، و قد ورد ىذا التعريف باللغة الارنسية كما يلي:171، د/ فاطمة الرزاز، ادلرجع السابق، ص 369د/ عبد احلايظ بلخيضر، ادلرجع السابق، ص  4
« Une cause réelle est une cause objective qui tient soit à la personne de l’employé ou à son aptitude au travail, 

soit à l’organisation de l’entreprise. En bref , il s’agit d’une cause indépendante de la bonne ou mauvaise humeur 

de l’employeur. ». 
 .361د احلايظ بلخيضر، ادلرجع السابق، ص د/ عب 5
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اإلهناء الصادر من صاحب  حبيث إذا خبل التسريح من أي سبب فإفّ  :أن يكون السبب موجويا-
ـ بتحديد ادلقصود عليو فإذا سرّح صاحب العمل عامبل لعدـ كااءتو فهو ملز و  ،العمل يكوف تعسايا

 1للقاضي أف يتأكد من كااءة العامل من خبلؿ النتائج احملققة.بعدـ الكااءة وبدقة، و 

ر ادلكاف ػيتغَت بتغييقصد بذلك أف يكوف ثابتا حبيث ال ديكن أف و  :أن يكون السبب صحيحا-
، إذ قضت زلكمة النقض 3791جويلية  31ىذا عكس ما كاف موجودا قبل إصبلح والزماف، و 

و ال يكاي العتبار التسريح تعسايا رلرد تغيَت األسباب عرب الزماف بل ديكن لصاحب الارنسية بأنّ 
ط أف يكوف د اشًت ديجلاالعمل أف يدعي أسبابا سلتلاة شريطة أال تتضمن قذفا، يف حُت أف القانوف 

لو  ىت و ػبل ويعترب تعسايا أي تسريح قائم على سبب غَت صحيح ح ،ػاجّديسبب التسريح حقيقيا و 
 أي ليس لديو نية اإلضرار بالعامل. ،كاف صاحب العمل حسن النية

يكوف صادرا وفقا ألىواء  أالّ يكوف السبب شخصيا و  أالّ دبعٌت أن يكون السبب موضوعيا: -
إمنا على و  ،و ال جيوز االكتااء بادعاءات صاحب العمل بوقائع معينةفإنّ  ومن شبو  العمل،صاحب 
يف مثل ىذه احلالة جيب و  ،ف يتحققوا من أف ىذه الوقائع تسمح بوجود السبب ادلوضوعيأالقضاة 

 على القاضي أف يبحث فيما إذا كاف التسريح الناجم عن مشاكل اقتصادية أو ربوالت تكنولوجية قد
 2حذر و تبصر.ن طرؼ صاحب العمل حبيطة و ازبذ م

و السبب الذي يتطلب باعثا حقيقيا ينطبق مع أّما القضاء فقد عّرؼ السبب احلقيقي بأنّ 
 3حقيقة ملموسة وموضوعية ومتينة.

 يف ىذا السياؽ أشارت زلكمة استئناؼ ليموج يف زلاولة لتعريف السبب احلقيقي بأفّ و   
 4رطُت: حقيقة سبب الاصل تقتضي توافر ش

 التحوالت التكنولوجية أو إعادة ىيكلة أف تكوف الصعوبات االقتصادية و الشرط األول:  -

أف تكوف من صاحب العمل أو بتدليس منو، و  ادعاءاتة حقيقة وليست رلرد ادلؤسسة موجود
 صحيحة أي أهّنا السبب احلقيقي إللغاء الوظياة أو تغيَتىا أو تعديل عنصر أساسي يف عقد العمل.

                                                 
  .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p. 586    انظر  يف ذلك: 1

 .327د/ عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  2

 La cause réelle implique un vrai mobile correspondant à une réalité concrète et objective »          انظر يف ذلك:     3

et ayant par une consistance. »                                                                                                                                    

 .361عبد احلايظ بلخيضر، ادلرجع السابق،  ص أورده  د/                          

 . 598 ادلرجع السابق، ص ،صري و الارنسيالرزاز، تعديل عقد العمل يف القانونُت ادل زلمد د/ فاطمة 4
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 تغيَتىا أو تعديل عنصر أساسي يف عقد العمل وأف يكوف إلغاء الوظياة أ الشرط الثاني: -

ف يكوف صحيحا أي السبب ادلباشر إلهناء العقد بعد أف رفض العامل أو  ،مت بالاعلو  اموجود 
 تعديلو.

الربدلانية  لقد عّرؼ وزير العمل الارنسي من خبلؿ ادلناقشات: ) الجاي(جّد الثانيا: تعريف السبب 
بأنّو " السبب الذي يكتسي درجة من اخلطورة ذبعل من  ّدياجلالسبب  3791ماي  27جبلسة 

 1ذبعل إهناء العقد أمرا ضروريا."قة العمل دوف اإلضرار بادلؤسسة و ادلستحيل استمرار عبل

مارس  23ا القضاء فقد عّرفو من خبلؿ احلكم الصادر عن زلكمة استئناؼ ليموج يف أمّ  
اخلطر، فالسبب اجلاد إلهناء عقد العمل ال يرتكز جيب عدـ اخللط بُت السبب اجلاد و بأنّو  3791

الذي حيـر العامل من التعويض عن عدـ  ،على فعل جيعل عبلقة العمل مستحيلة كاخلطأ اجلسيم
هنائي مع  لكن يرتكز على فعل ديكن أف ينهي العقد بشكلإلخطار أو التعويض عن التسريح، و ا

ء العقد مقارنة د ادلقصود بالسبب اجلاد إلهناىذا احلكم قد حدّ  عليو فإفّ ضرر بادلؤسسة، و إحلاؽ 
توصل إذل أف ىناؾ درجة من اخلطأ ال تصل إذل حد اجلسامة وتربر إهناء العقد ىي باخلطأ اجلسيم، و 

 2.السبب اجلاد
 الفرع الثاني

 تهجّديالرتقابة القضائية على حقيقة السبب و 
على وجوب توافر السبب  ت التشريعات العماليةنصّ  ،حد من احلماية للعاملتوفَتا ألقصى  

حب العمل حرّا يف تسريح ألي تسريح خبلفا دلا كاف سائدا من قبل، حيث كاف صا ّدياجلاحلقيقي و 
ل ػػػػػػػػامػػػػػػػاءة العػػػػػػػػػػػأي سبب لتربير التسريح، كعدـ كا ادعاءكل ما يلتـز بو عند حدوث نزاع عمالو، و 

دل تكن ىناؾ وسيلة للتأكد من صحة ىذه عوبات اقتصادية تدعوه إذل ذلك، و أو وجود ص
تة إذل جّديلك رقابة على حقيقة ىذا السبب و دل يكن القاضي دييف القانوف الارنسي، و  االدعاءات

                                                 

      انظر يف ذلك:     1  
     « Une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommages pour  

l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. »voir Jean PELISSIER , Alain 

SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit. ; p. 587.                                                                  

                                                      
 .171 ادلرجع السابق، ص ،صري و الارنسيالرزاز، تعديل عقد العمل يف القانونُت ادل زلمد د/ فاطمة 2
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3791جويلية 31غاية صدور قانوف 
ة سلطىذاف القانوناف د ، حيث قيّ 3716ديسمرب 13مث قانوف  1

 ة وحقيقة السبب.جّديصاحب العمل يف إهناء العقد من خبلؿ إقرار رقابة 
سبكنها من  ،ا زلكمة النقض الارنسية فقد اعتمدت خبلؿ السنوات األخَتة طريقة للرقابةأمّ  

ل ػفرض عقوبات على التسرحيات االقتصادية التعساية دوف أف سبس بسلطة اإلدارة لصاحب العم
اليت تارض على قضاة ادلوضوع إجراء رقابة مزدوجة على التسريح  L1233-2ذلك بتطبيق ادلادة و 

 لسبب اقتصادي.
ىذه العناصر تكوف مرتبطة  أفّ و السبب االقتصادي يتكوف من عدة عناصر  باعتبار أفّ و  

اجلاد إال بعد معاينة وجود اة إثبات وجود السبب االقتصادي و و ال ديكن للقضبعبلقة السببية، فإنّ 
حقيقة عبلقة السببية بُت ىذه العناصر من جهة يتمسك هبا صاحب العمل من جهة، و  اليت الوقائع
  2أخرى.

رقابة قابة إلغاء الوظياة أو تعديلها و تتطلب رقابة وجود الوقائع ر أوال: رتقابة وجوي الوتقائع: 
أو إغبلؽ  إضافة إذل إعادة ىيكلة ادلؤسسة ،الصعوبات االقتصادية دبا فيها التحوالت التكنولوجية

 ادلؤسسة.
اة ػػػػػػػػػػػػ: إذا كاف السبب االقتصادي للتسريح يستدعي إلغاء الوظيرتقابة إلغاء الوظيفة أو تعديلها-3

القضاء يشًتط لرقابة حقيقة ىذه احلاالت  فإفّ  ،أو ربويلها أو تعديل عنصر أساسي يف عقد العمل
أف يكوف اإللغاء حقيقيا للوظياة، لكوف أف رلرد تعويض عامل مسرح بعامل آخر ال يوحي بإلغاء 

وبأجر  لو كاف العامل البديل يعمل بالتوقيت الكامل وبأجر شلاثل أو بالتوقيت اجلزئيحىت و  ،الوظياة
 3أقل.

ادلسرح على بقية العماؿ ادلوجودين بادلؤسسة إلغاء لوظياتو، يف حُت يعترب توزيع مهاـ العامل  
نكوف أماـ إلغاء رح لشخص يعمل على سبيل التربع، و ويأخذ ناس حكم إسناد مهاـ العامل ادلس

                                                 
قد العمل باإلرادة ادلناردة لصاحب العمل دراسة مقارنة يف القانوف ادلصري و الارنسي، رسالة دكتوراه، جامعة د/  آماؿ طو عبد الغٍت رزؽ، إهناء ع 1

 .233، ص 1999-1998،  ادلنصورة، كلية احلقوؽ، مصر
      .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p. 645 :انظر في ذلك  2

                                          
 Cass.soc  20mars 1992 «  La salariée licenciée travaillait 173 heures par mois pour un salaire          انظر يف ذلك:  3

de 10250 F par mois ; elle est remplacée par une secrétaire qui travaille 34 heures par mois pour un salaire de 

1040 F par mois, la cour d’appel qui a constaté le remplacement de la salariée a pu condamner l’employeur à 

payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. » cité par Jean PELISSIER , Alain 

SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit. ; p. 645                              
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للوظياة يف حالة وضع عامل آخر يف منصب العامل ادلسرح كوف أف العامل احملتاظ بو أحسن من 
 1ادلسرح يف ترتيب التسرحيات.

 
سبارس ىذه الرقابة بصاة صارمة، ىذا ما أكدتو زلكمة النقض رتقابة الصعوبات االتقتصايية:  -1

و ال ديكن لقضاة ادلوضوع االعتماد على اخنااض رقم األعماؿ كمؤشر وكمربر لتربير الارنسية بأنّ 
التسريح االقتصادي، بل جيب عليهم تاحص حقيقة الصعوبات االقتصادية ادلثارة من طرؼ صاحب 

عمل، فإذا كاف اخنااض رقم األعماؿ ظرفيا أو قليل األمهية فعلى القضاة استبعاد وجود الصعوبات ال
ل يف حد ذاتو صعوبة غلق ادلؤسسة ال يشكّ  االقتصادية ادلربرة إللغاء الوظياة أو ربويلها، كما أفّ 

غلق ناتج عن ىذا ال التأكد من أفّ اة البحث و ر إلغاء الوظياة، بل جيب على القضاقتصادية تربّ 
 2صعوبات اقتصادية أو ربوالت تكنولوجية أو إلعادة تنظيم ادلؤسسة للحااظ على تنافسيتها.

 ألفّ  ،ح منو العاملالصعوبات االقتصادية ال ربدد على مستوى الارع الذي سرّ  كما أفّ  
نقاط ل صعوبة اقتصادية حقيقية مربرة للتسريح عند وجود ضعف مردودية نقطة بيع واحدة ال يشكّ 

ع اقتصادي ا إذا كانت ادلؤسسة تابعة جملمّ بيع أخرى يف ناس ادلدينة تابعة لصاحب عمل واحد، أمّ 
 3الصعوبات تقدر بالنظر إذل قطاع النشاط أو اجملمع كلو. فإفّ 

توقف نشاطها سببُت للتسريح االقتصادي بشرط رب القضاة إعادة ىيكلة ادلؤسسة و كما يعت 
 4تو.جّدية السبب و وعهما للرقابة على حقيقخض

يؤدي ذلك إذل إلغاء ادلؤسسة دبحض إرادة صاحب العمل و عندما يكوف إعادة تنظيم و  
ا إمنّ و  ،كتاي بالتأكد من حقيقة الوقائعالقضاء ال ي فإفّ  ،الوظياة أو تعديلها أو تعديل عقد العمل

 قطاع النشاط.يبحث إذا كاف إعادة تنظيم ادلؤسسة قد مت من أجل ضباية القدرة التنافسية ل

                                                 
       Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p. 645 انظر يف ذلك:  1

  .131د/ معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص  2

 Cass.soc.05 avril 1995 : «  Si la réalité de la suppression d’emploi ou de la modification                  انظر يف ذلك: 3

substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économique doivent être 

appréciées au regard du secteur d’activité du groupe au quel appartient l’entreprise. » cité par le code de travail 

français, op.cit., p. 489.                                                                                                                                               

                    
   , « Jean SAVATIER, «  La cessation d’activité de l’entreprise motif économique de licenciement: انظر يف ذلك   4

Droit social, №4, Avril 2001, p.414.                                                                                                                            
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ة أو إعادة ػسػمن الضروري أف ديارس القضاة الرقابة على مدى مبلءمة قرار إعادة تنظيم ادلؤسو  
أحسن القرارات ىذه الرقابة ال تسمح للقضاة بأف حيلوا زلل ادلستخدـ يف ازباذ  اذليكلة، غَت أفّ 

اؿ فعّ ادلستخدـ أىو ضروري و تخذ من طرؼ ا يبحثوف فقط يف كوف القرار ادلإمنّ لتسيَت ادلؤسسة، و 
صرامة معيار القدرة التنافسية على قطاع دلواجهة ادلنافسة أـ ال، وتطبق زلكمة النقض بدقة و 

  1النشاط.
توقف نشاط ادلؤسسة ديكن أف يربر التسرحيات االقتصادية إذا دل يكن خبطأ من  كما أفّ  

 التسريح إالّ  النشاط دبنشأة واحدة ال يربر وقفت غَت أفّ  2، ادلستخدـ أو خباتو ادللومة )ال مباالتو(
 3ادلؤسسة كلها وبصاة هنائية. إذا كاف توقف النشاط قد مسّ  

 

إذا كاف ناذبا  ا إالّ جّديال يكوف سبب التسريح حقيقيا و  الرتقابة القضائية على عالتقة السببية: ثانيا:
ن صعوبات اقتصادية ػينتج بدوره عالذي ن تعديل لعقد العمل، و ن إلغاء الوظياة أو ربويلها، أو عػع

لذلك نكوف بصدد عبلقة سببية  ،ة أو لسبب آخر غَت لصيق بشخص العاملػأو ربوالت تكنولوجي
التسريح من جهة، وعبلقة أو تعديلها أو تعديل عقد العمل و مزدوجة، عبلقة سببية بُت إلغاء الوظياة 

عوبات االقتصادية من جهة أخرى، الصل و ػمػالعقد ػديل عػلها أو تعػسببية بُت إلغاء الوظياة أو تعدي
ة ػى حقيقة عبلقػزلكمة النقض تارض على قضاة ادلوضوع شلارسة الرقابة ادلزدوجة عل عليو فإفّ و 

 ة و بصاة صارمة. ػالسببي
حقيقة  فإفّ  ،: حسب رأي زلكمة النقض الارنسيةالتسريحتقة السببية بي  إلغاء الوظيفة و عال-2

التسريح ذبعل ادلستخدـ لها أو تعديل أساسي لعقد العمل و عبلقة السببية بُت إلغاء الوظياة أو ربوي
 عاجزا عن توفَت منصب آخر بادلؤسسة للعامل الذي ألغيت وظياتو أو مت ربويلها أو تعديلها.

بعد إلغاء  –أف يتقرر االلتزاـ الصريح بإعادة ترتيب العامل ) إعادة اإلدراج( قانونا  قبلو  
 جعلتو على عاتق ادلستخدـ بصيغ ال تدع ة النقض الارنسية ىذا االلتزاـ و ست زلكمكرّ   ،-وظياتو

                                                 
                                        Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p. 647:    انظر يف ذلك  1

  .Jean SAVATIER, Op.cit. , p. 413                        :                                                                               انظر يف ذلك 2

 Tierry LAMARCHE, la fermeture de l’entreprise peut constituer un motif                                         :   وانظر كذلك
économique de licenciement, La semaine juridique, №24, 14 Juin 2001, p. 1005-1006  

     .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit ; p. 647:  انظر يف ذلك 3
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 ج، ألفّ االلتزاـ بوضع سلطط إلعادة اإلدما و  صنيفو ال جيب اخللط بُت إعادة التأنّ  إالّ  1،رلاال للشك
د لكل عامل ذبنبا يجدال ديكن أف يتحرر منو ادلستخدـ بإجياد منصب عمل  التصنيفااللتزاـ بإعادة 

بأجر منصب األوؿ و ػة الػبل يتعُت على ادلستخدـ أف يوفر للعامل منصبا من ناس درج ،للتسريح
ىنا ديكن أقل درجة وأقل تأىيبل وبأجر أقل أيضا، و  اويف حالة عدـ وجوده يقًتح عليو منصب 2،شلاثل

 للعامل رفض ىذا االقًتاح.
 ،خدمةػمستػا على مستوى ادلؤسسة الالعامل إمّ  صنيفيكوف البحث عن الوظياة إلعادة تو  

 أو على مستوى اجملّمع إذا كانت تابعة جملمع صناعي أو ذباري.
أف  3،تعُت عليو حسب قرارات زلكمة النقضبل ي ،ال يتوقف التزاـ ادلستخدـ عند ىذا احلدو  

ال صب ادلتوفر يتطلب تأىيبل أعلى، و يقًتح على العامل ادلهدد بالتسريح تكوينا أو تأىيبل إذا كاف ادلن
ا تكوينا ديّكنو من التكيف مع ادلهاـ إمنّ و  ،ـ أف يضمن تكوينا عاليا للعامليشًتط على ادلستخد

 دة فقط.دياجل
من اجلهود ، L1233-4القاضي يراقب مدى التزاـ ادلستخدـ دبا تارضو عليو ادلادة  وعليو فإفّ  

العامل  تصنيفإعادة  كذلك التأكد من أفّ و  ،ـ لتكوين العامل أو تأىيلوادلبذولة من طرؼ ادلستخد
ع الذي تنتمي إليو ادلؤسسة أصبحت غَت يف ادلؤسسة ادلستخدمة أو يف ادلؤسسات التابعة للمجمّ 

 شلكنة.
أصبحت تارض على  واليت L1233-4ومن أجل توفَت ضباية أكرب للعامل مت تعديل ادلادة  

   4بأجر شلاثل.و  شلاثبل اامل ادللغاة وظياتو منصبادلستخدـ أف يوفر للع
 

                                                 
 Le licenciement économique d’un salarier ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi           انظر يف ذلك: 1

que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible.(Soc 01
er
 avril 1992 RJS 5/92, №598       

 .2332جاناي  39ادلضافة دبقتضى قانوف التحديث االجتماعي ادلؤرخ يف  L 1233-4و ىو ناس التعبَت الذي استعملو ادلشرع الارنسي يف ادلادة 

ما   31المؤرخ في  2333-177بمقتضى التعديل رتقم  assortir d’une rémunération équivalente تدعيما للحماية بأجر مماثلأضيات عبارة  2
2333. 

 Cass.soc.25 fév 1992 “ L’employeur , tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le               انظر يف ذلك: 3

devoir d’assurer   l’adaptation des salariées à l’évolution de leurs emploi. » cité par Jean PELISSIER , Alain 

SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.cit, p. 649.                                                                    

                                                                                                                                                                       
 sur un emploi équivalent assortir… »           و اليت أضيات إليها عبارة 2333ماي  31القانوف ادلعدلة ب  L1233-4 انظر ادلادة  4

d’une rémunération équivalente. ».                                                                                                     
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وجود عبلقة سببية  ضرورةإضافة إذل األسباب االتقتصايية: تقة السببية بي  إلغاء الوظيفة و عال-1
يتعُت أيضا أف تكوف ىناؾ عبلقة سببية بُت إلغاء  ،إلغاء الوظياة بكافة صورىاحاالت بُت التسريح و 

  1اليت ال تتصل بشخص العامل.و  ،الوظياة بكافة صورىا واألسباب االقتصادية ادلختلاة
 ماادىا أفّ  ،القضاء يارض قيودا أخرى على سلطة إدارة ادلستخدـ دلؤسستو عليو فإفّ و  

تعديل عقد  وادلستخدـ ال ديكنو أف يتمسك بالسبب االقتصادي لتربير إلغاء الوظياة أو ربويلها أ
أو ذباوزه لسلطتو اليت تعد السبب احلقيقي لئللغاء  ،العمل إذا كاف مذنبا ببلمباالتو )خاتو ادللومة(

  2غَت ادلربر للوظياة.
واليت أدت إذل صعوبات اقتصادية  ،ىاكما ال ديكن للمستخدـ التمسك بالًتتيبات اليت ازبذ 

 3أو مالية لتربير التسرحيات.
التسرحيات الناذبة عن  اعتربت زلكمة النقض أفّ  ،المباالتووحىت يف غياب غش ادلستخدـ و  

إذا دل تكن نتيجة حتمية للسبب االقتصادي ادلدعى  ،جّديء الوظائف ال تستند لسبب حقيقي و إلغا
عندما يريد ادلستخدـ التقليل من تكاليف العماؿ يف غياب الصعوبات ىذا ما حيدث كل مرة و  4،بو

 االقتصادية.
زلكمة النقض دل تًتؾ الارصة لقضاة ادلوضوع دلمارسة رقابتهم الكاملة على رابطة  غَت أفّ  

التنظيم إعادة  السببية بُت عدد الوظائف ادللغاة والسبب االقتصادي ادلتمسك بو، حيث اعتربت أفّ 
ا استبعدت إذا كاف ضروريا للحااظ على تنافسية ادلؤسسة، إاّل أهنّ  مشروعا إالّ اإلهناء مربرا و ال جيعل 

التسرحيات اليت تتم للحااظ على تنافسية ادلؤسسة ال تكوف  على أساس أفّ  ،ىذه الاكرة فيما بعد
 5الوظياة. إذا كاف الغرض منها ذبنب صعوبات اقتصادية أو لتدارؾ آثارىا السلبية على مربرة إالّ 

                                                 
  .131السابق، ص د/ معاشو نبارل فطة، ادلرجع  1

                                                                                                                                                                   :نظر يف ذلكا 2

                                     ,droit des salariés.fr pour motif économique   Anne Sophie BADIOLA, Le licenciement,    

www.information-juridique.com/droit-travail/licenciement-pour-motif-économique         
        .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit. ; p650 انظر يف ذلك: 3

 Cass.soc 17 mai 1998 , RJS5/98, №579 «  En dehors de toute fraude ou de toute légèreté blâmable  ذلك:نظر يفا  4

de  l’employeur, les juges déclarent sans cause réelle et sérieuse des licenciements au motif que la suppression 

d’emploi n’était pas rendue indispensable par la cause économique invoquée par le chef de l’entreprise. »   
      Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , Op.cit.; p. 651انظر يف ذلك:  5

 .                                      

http://www.information-juridique.com/droit-travail/licenciement-pour-motif-économique
http://www.information-juridique.com/droit-travail/licenciement-pour-motif-économique
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 ،صاديػالقانوف الارنسي قد اىتم بشكل واسع دبوضوع السبب االقت فإفّ  خالصة القولو 
إصدار عدة أحكاـ تو و جّديى حقيقة سبب التسريح و مسح للقضاة من بسط سلطتهم الرقابية علو 

، غموض الذي يعًتي ىذه القوانُتشرح القو يف التعليق على ىذه األحكاـ و قضائية، كما ساىم الا
يف  رلسداسف و ػن التعػانتهى األمر إذل اعتبار السبب ادلشروع لئلهناء ىو الذي يكوف خاليا مو 

  1.ّدياجلعناصره فكرة السبب احلقيقي و 
ال على كياية رقابتو و  ّدياجلعلى السبب االقتصادي احلقيقي و  ع اجلزائري فلم ينصّ أّما ادلشرّ  
ربديد عناصرىا االقتصادية دوف توضيح لصاااها، و اكتاى باإلشارة إذل الدوافع أو األسباب و  ،قضائيا

لتمكُت  ّدياجلي و ػقيقػب احلػذلك بتقدًن توضيح عن ماىية السبو  ،اركا فراغا قانونيا جيب تداركوت
رقابتو على  دلساعدة القاضي على بسطباحلماية القانونية ادلاًتضة، و  العامل من معرفة حقوقو والتمتع

 عليو فإفّ و  ،تو، كما يساعد ماتش العمل على مراقبة اإلجراءاتجّديمدى حقيقة سبب التسريح و 
إطالة النزاعات ثرة التسرحيات التعساية و كأف يؤدي إذل ضياع حقوؽ العماؿ و  ىذا الاراغ من شأنو

 رزؽ العامل.اليت ياًتض أف تكوف ذات طبيعة استعجالية ألهنا تتعلق دبصدر و  ،العمالية
 

 الفرع الثالث
  تةجّديعبء إثبات حقيقة سبب إنهاء العقد و 

عليو و و، ػهاء ناسػبُت إثبات اإلنو  ،ة سبب اإلهناءجّديؽ بُت إثبات حقيقة و بداية جيب أف نارّ  
ادلستخدـ قد فصلو من عملو مطالبا باحلقوؽ ادلًتتبة على ذلك فعليو أف يثبت  فإذا ادعى العامل بأفّ 

عبء اإلثبات يقع على  ىي أفّ و  ،اإلهناء كاف بسبب الاصل تطبيقا للقواعد العامة يف اإلثبات أفّ 
و غَت ملـز بإثبات ما فإنّ  ،جّديغَت سبب اإلهناء غَت حقيقي و  ادلدعي، أما إذا ادعى العامل بأفّ 

 2يدعيو نظرا لصعوبة األمر عليو إف دل يكن مستحيبل.

                                                 
 .139 د/ معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص 1
 .502 ادلرجع السابق، ص ،صري و الارنسيالرزاز، تعديل عقد العمل يف القانونُت ادل زلمد د/ فاطمة 2
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دـ، وال يتحملو ػادلستخبُت العامل و  اموزع ّدياجلاحلقيقي و يكوف نظاـ إثبات السبب ذلذا سو  
دل تكن األدلة   يتوذل القاضي مهمة إقامة الدليل من خبلؿ ما يقدـ لو من الطرفُت، فإفأي طرؼ، و 

 1كافية على القاضي أف حيصل على أدلة أخرى عن طريق إجراء التحقيقات اليت يراىا الزمة.
منحت للقاضي سلطات واسعة بازباذ صبيع إجراءات  L1235-1ادلادة  ودبقتضى نصّ  

ليتحقق من وجود  التحقيق اليت يراىا مناسبة، كما ديكنو أف يستعُت بكل وسائل اإلثبات ادلمكنة
لو و  ،ماػلو أف يستمع إذل الطرفُت و يطالبها بتقدًن أدلة تؤيد أقواذلو نايو، و أ ّدياجلالسبب احلقيقي و 

ىو انات وأوراؽ ومستندات، و ػيػى بػلو أيضا أف يطلب االطبلع علخبَت، و  ق يف االستعانة باٍت أواحل
يتعلق يف قبوؿ أو رفض ما يقدـ لو من أدلة يّكوف منها عقيدتو ربت رقابة زلكمة النقض فيما  حرّ 

  2لئلهناء أـ ال . ّدياجلأيو يف مدى وجود السبب احلقيقي و تقدير أسباب تكوين ر بالتكييف و 
ف الدليل ادلقدـ للقاضي سواء من طرؼ ادلستخدـ أو من طرؼ العامل قد ويشًتط أف يكو   

 ويف احلالة العكسية ال يعتد بو. ،مّت احلصوؿ عليو بطريقة مشروعة
و يصعب عليو إقامة الدليل على انعداـ العامل ىو الطرؼ الضعيف يف العبلقة فإنّ  باعتبار أفّ و  

على ىذا األساس جاءت اتااقية العمل احلاالت، و تحيل عليو يف كثَت من بل يس ،السبب ادلشروع
عليو اذبهت تشريعات و  3،الدولية لتعاي العامل من ربمل عبء اإلثبات يف حالة إهناء االستخداـ

بدور  إما باالعًتاؼ للقاضيا بإلقاء العبء على ادلستخدـ و العمل إذل وضع طريقتُت لئلثبات، إمّ 
 ادلعلومات ادلقدمة لو من الطرفُت.ت و اجيايب يف سبحيص الوقائع وأدلة اإلثبا

 ّدياجلي و ػقػب احلقيػادلنطق السليم أف يتحمل ادلستخدـ عبء إثبات السبيقتضي العدؿ و و  
 4لعدة اعتبارات منها:

                                                 
 ,Jean Yves FROUIN, Le caractère réel et sérieux du motif : technique de contrôle:                 ذلكانظر يف   1

Demi-journée Du conseil d’administration de l’association française de droit du travail et de la sécurité social, 

organisée En partenariat avec la sous-commission continue en droit social de la commission ouverte du Barreau 

du Paris« Autour de la rupture pour motif économique. », p.09, sur le site www.afd, date du 02/01/2011. 

 : 13/31/3791زير العمل الارنسي دبناسبة ادلناقشات الربدلانية بتاريخ و انظر كذلك تصرحيات و 

« Aucune des parties ne supporte la charge de la preuve… »                                                                                     

        
 .211سابق، ص د/ آماؿ طو عبد الغٍت رزؽ، ادلرجع ال  2

 ادلتعلقة بإهناء االستخداـ. 3712لسنة  311من اتااقية العمل الدولية رقم  7/2انظر يف ذلك نص ادلادة  3

 op.cit., p.10.    Jean Yves FROUIN ,انظر يف ذلك:  4

http://www.afd/
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 ،التسريح لسبب اقتصادي ىو قرار صادر من ادلستخدـ يتخذه يف إطار سلطة تسيَت مؤسستو ػ إفّ 
ليس يف سلوؾ العامل فمن باب أوذل يتم تربير  احلسن للمؤسسة و يف ضرورة السَت الذي جيد مربرا لوو 

 سبب التسريح من طرؼ ادلستخدـ.
وبة قانونا كالوثائق خصوصا يف الوثائق ادلطلت تكوف عادة بُت أيدي ادلستخدـ و وسائل اإلثبا ػ إفّ 

يارض  القانوف الدفاتر ادلمسوكة من طرؼ ادلستخدـ باعتباره تاجرا، زيادة على ذلك فإفّ احملاسبية و 
ادلعلومات للقاضي، تلك الوثائق اليت قدمها دلمثل العماؿ أو للسلطة عليو تقدًن صبيع الوثائق و 

عليو فهو ادللـز قانونا بتحمل عبء للعماؿ قبل جلوئو للتسريح، و اإلدارية يف حالة عدـ وجود شلثلُت 
 .ّدياجلإثبات السبب احلقيقي و 

 تثر قبل إلغاء الرقابة اإلدارية السابقة نظرا للدور االجيايب مشكلة اإلثبات دل لئلشارة فإفّ و  
الطلبات إذ كانت تاحص كل  ،الذي كانت تلعبو السلطة اإلدارية قبل منح الًتخيص بالتسريح

ا يدؿ على أف اإلثبات  مت رفضها شلّ  إالّ ادلقدمة من ادلستخدـ واليت جيب أف تكوف مؤسسة ومشروعة و 
   1كاف يقع على ادلستخدـ.

يف حالة عجزه عن  وا بعد إلغاء الرقابة اإلدارية فقد أصبح دور الرقابة منوط بالقاضي، أمّ  
ر دلصلحة الشك ) الاشل يف الوصوؿ إذل احلقيقة( ياسّ  ناعتو بوصولو إذل احلقيقة فإفّ قتكوين 
 2العامل.
مت الطعن و  ،قد انتقد لكونو سلالاا دلبدأ ادلساواة بُت ادلواطنُت أماـ القانوف ىذا النصّ  غَت أفّ  

عندما يعجز  ىذه القاعدة ال تطبق إالّ  الطعن رفض حبجة أفّ  أفّ  فيو أماـ اجمللس الدستوري، إالّ 
ىذه  وأفّ ، لر تسريح العاميربّ  جّدييمة على وجود سبب حقيقي و القاضي عن تكوين عقيدة سل

 .ال عبلقة لو دببدأ ادلساواةعلى الشروط القانونية للتسريح و  اهدؼ إذل شلارسة الرقابة القضائيةالقاعدة 
  نظرا الختبلؼ ادلراكز القانونية للطرفُت ،تطبيق ىذه القاعدة ليس فيو خرؽ دلبدأ ادلساواة أفّ  يبـدوو 

العمل الدولية عبء وعلى ىذا األساس دل ربّمل اتااقية  ،) طرؼ ضعيف يف مواجهة طرؼ قوي(

                                                 
 .133معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص د/   1
 « Si un doute subsiste il profite au salarier » اليت جاء فيها: سابقا(  وL122-14-3)ادلادة  L1235-1انظر ادلادة  2
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ة سبب إهناء االستخداـ للعامل بل جعلت عبء اإلثبات إما على عاتق جّديإثبات حقيقة و 
  1ادلستخدـ أو بتقدًن كل طرؼ ما لديو من أدلة إثبات.

رت ا بالنسبة للتشريع اجلزائري فقد منح احلق للمستخدـ يف تقليص عدد العماؿ إذا برّ أمّ  
عبء إثبات ىذه األسباب يقع على ادلستخدـ، إذ يتعُت  على أفّ  يدؿّ  اشلّ  2،ذلك أسباب اقتصادية

 ر الدوافع اليت أدت بو إذل تقليص عدد العماؿ ذباه شلثلي العماؿ و اذليئات النقابية.عليو أف يربّ 

 
 

 المطلب الثاني
 ضبط المعايير الموضوعية الختيار العمال المعنيي  بالتسريح

بالتسريح لسبب اقتصادي  ادلكرسة حلماية العماؿ ادلهددينمن بُت الضوابط ادلوضوعية  
ربديد ط و ػى ضبػابة القضائية علػضبط ادلعايَت اليت على أساسها يتم التسريح، كما تعترب الرقاختيار و 

قررة دلصلحة العماؿ ودلواجهة تعسف صاحب العمل، معايَت التسريح من بُت الضمانات القوية ادل
يف األوؿ للمعايَت اليت يتم على أساسها اختيار العماؿ ادلعنيُت بالتسريح، عليو سنتطرؽ يف الارع و 

 ربديد معايَت التسريح.ثاين للرقابة القضائية على ضبط و خنصص الارع الحُت 
 

 الفرع األول
 المعايير التي يتم على أساسها اختيار العمال المعنيي  بالتسريح

اجتماعية كالسن واخلدمة واألعباء العائلية من جهة، ايَت العتبارات جيب أف زبضع ىذه ادلع 
توفيق تضمن حسن سَت نشاط ادلؤسسة من جهة أخرى، لذلك ال جيب أف زبرج ىذه ادلعايَت عن الو 

مصلحة ادلستخدـ من جهة أخرى، إذ ال يتصور أف يتم اختيار بُت مصلحة العماؿ من جهة و 
أو أف يكوف السبب االقتصادي للتسريح مظهرا  ،وائيةالعماؿ ادلعنيُت بالتسريح بطريقة ربكمية أو عش

  3قانونيا تتسًت يف ثناياه البواعث الاردية احلقيقية لئلهناء.
                                                 

وادلتعلقة بإهناء االستخداـ، متوفرة على موقع منظمة العمل الدولية االلكًتوين   3712بند أ وب من االتااقية الدولية للعمل لسنة  7/2انظر ادلادة    1
www.ilo.org/ilolex/arab/docs    . 

 ، ادلشار إليو سابقا.11-90من قانوف  69انظر ادلادة   2
 .530د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص  3

http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs
http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs
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الية على صاحب العمل أف يأخذ بعُت االعتبار على ىذا األساس فرضت التشريعات العمّ و  
يف حالة عدـ وجودىا يلتـز اجلماعية، و ا ورد يف االتااقيات مع االلتزاـ دب ،على األقل ادلعايَت القانونية

ادلستخدـ  ألفّ  ،باستشارة جلنة ادلؤسسة أو شلثلي العماؿ عند اختياره للعماؿ الذين ستنهى خدمتهم
 ا يف اختيار ىذه ادلعايَت بشكل تاـ .ال يكوف حرّ 

جواف  22الصادرة يف  366من التوصية الدولية رقم  21ت ادلادة على ىذا األساس نصّ و  
عن ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية على: " ينبغي أف يقـو اختيار صاحب العمل للعماؿ  3712

الذين يعتـز إهناء استخدامهم ألسباب ذات طابع اقتصادي أو تكنولوجي أو تنظيمي أو مثيل على 
أة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنشػػتراعى بصورة كافية مصاحل ادلؤسسة أو البقدر اإلمكاف، و  أساس معايَت موضوعة مسبقا

 1أو اذليئة، كما تراعى مصاحل العماؿ.".

و يف حالة اإلهناء اجلماعي من قانوف العمل الارنسي بأنّ  L1233-5ادلادة  يستااد من نصّ و 
تنتهي خدمتو د صاحب العمل ادلعايَت اليت ربكم اختيار من سلعبلقات العمل لسبب اقتصادي حيدّ 

ة ػػػػػػػػػػػػػػمؤسسػػػػػػػجنة الػشارة لػذلك بعد استو  -تااؽ أو االتااقية اجلماعيةال غياب ايفىذا من العماؿ و 
 2، وتأخذ ىذه ادلعايَت بصاة خاصة:-وجودىا عدـ أو شلثلي العماؿ يف حالة

 األعباء العائلية، -

 مدة اخلدمة يف الوحدة االقتصادية أو ادلؤسسة، -

ة واليت ذبعل عوداهم دلباشرة النشاط اؿ الذي يتسم ببعض اخلصائص االجتماعيمركز العمّ  -
 ادلهٍت أمرا صعبا وبصاة خاصة ادلعوقُت وكبار السن من العماؿ،

 الصاات ادلهنية بالنسبة لكل طائاة من طوائف العماؿ. -

ادلادة  ألفّ  ،ىذه ادلعايَت ليست واردة على سبيل احلصر بل على سبيل ادلثاؿ يبلحظ أفّ و 
L1233-5  أوردت عبارة بصاة خاصة(notamment)،  ادلستخدـ أف يضيف معايَت لذلك يستطيع

  3ل معيار الكااءة ادلهنية.وغالبا ما ياضّ  ،ل بعضها على بعضضّ ديكن أف ياأخرى، و 
بعد أف يأخذ  ار العماؿ إالّ يل أحد ادلعايَت اليت ربكم اختو ال جيوز للمستخدـ أف ياضّ غَت أنّ  

 1يف عُت االعتبار صبيع ىذه ادلعايَت.
                                                 

 عن ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية، متوفر على ادلوقع االلكًتوين : 3712جواف  22الصادرة يف  366من التوصية الدولية رقم  21ادة ادلانظر  1

www.umm.edu/humarts/arabic/R166.pdf 
 .166ادلرجع السابق، ص ، إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية د/ حسن عبد الرضباف قدوس،  2
 .240د/   شواخ زلمد األضبد، ادلرجع السابق، ص   3
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ادلستخدـ بعد أف  فإفّ  ،و يف غياب األحكاـ االتااقية ادلخالاةجاء يف حكم آخر بأنّ  قدو  
اؿ الذين سوؼ تنتهي خدمتهم يكوف من حقو أخذ يف االعتبار صبيع ادلعايَت اليت ربكم ربديد العمّ 

  2ل معيار الكااءة ادلهنية حىت حيتاظ يف مؤسستو بالعماؿ األكثر كااءة.أف ياضّ 
على صاحب العمل أف يأخذ بعُت االعتبار صبيع ادلعايَت الواردة يف ادلادة  و جيبغَت أنّ  

L1233-5 قد أحسن ادلشرع كن أف يضيف إليها معايَت أخرى، و ديو  3،من قانوف العمل الارنسي
اإلهناء الارنسي صنعا عندما ألـز ادلستخدـ أف يأخذ ببعض ادلعايَت كحد أدىن جيب احًتامو يف حالة 

بأف منح  ،يف ناس الوقت على ادلرونة البلزمة ذلذه العبلقات حافظو  ،قات العملاجلماعي لعبل
 4للمستخدـ احلق يف إضافة معايَت أخرى.

يف اتااقية  دل يوجد نصّ  ال يلتـز ادلستخدـ ما ،طبقا دلا استقرت عليو زلكمة النقض الارنسيةو  
كم اختياره دلن ستنتهي خدمتهم، ليت ربصباعية بإتباع أولوية معينة عند ربديده للضوابط ادلوضوعية ا

 5لو أف جيعل من الكااءة ادلهنية ضابطا الختياره.و 
زئي ػػػػػػيف حالة اإلغبلؽ اجل« و:على أنّ   منو 377يف ادلادة  ا قانوف العمل ادلصري فقد نصّ أمّ  

ادلنشأة ادلعايَت دل تتضمن االتااقية اجلماعية السارية يف  قليص حجم ادلنشأة أو نشاطها، إذاأو ت
ىذا و يتعُت على صاحب العمل أف يتشاور يف فإنّ  ،ادلوضوعية الختيار من سيتم االستغناء عنهم

الشأف مع ادلنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنايذ، وتعترب األقدمية واألعباء العائلية 
يف ن االستئناس هبا يف ىذا الشأف، و كادلهارات ادلهنية للعماؿ من ادلعايَت اليت ديالقدرات و السن و و 

 مصاحل العماؿ."َت ادلوازنة بُت مصاحل ادلنشأة و تلك ادلعاي يصبيع  األحواؿ يتعُت أف تراع

                                                                                                                                                         
1  «  L’employeur ne peut privilégier l’un des critères arrêtés pour fixer l’ordre des licenciements qu’après avoir 

en considération l’ensemble de ceux-ci. »                                                                                                               
 .213د/ شواخ زلمد األضبد، ادلرجع السابق، ص  2
 Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif  » :                 على ما يلي  L1233-5تنص ادلادة   3

économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus 

pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du 

personnel. Ces critères prennent notamment en compte :                                                         

   1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;                                                              

  2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise;        

  3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle 

particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;  

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie » . 
 .111رجع السابق، ص د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادل 4

مرجع السابق، ص ػال ،إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية أورده  د/ حسن عبد الرضباف قدوس، Cass.soc 26 Juin 1986 ,انظر يف ذلك:  5
367 . 
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ل يف القانوف ادلصري سوى معايَت دىا القانوف الارنسي ال تشكّ ادلعايَت اليت حدّ  يبلحظ أفّ و  
ادلستخدـ ملـز دبراعاة تلك ادلعايَت عند ادلوازنة بُت  لبلستئناس، إذ ليست ذلا صاة اإللزاـ، غَت أفّ 

ليس فقط ادلعايَت اليت زبدـ -مصاحل ادلؤسسة ومصاحل العماؿ، وبالتارل جيب على ادلستخدـ أف خيتار 
ادلعايَت اليت تراعي مصاحل العماؿ كاألعباء األسرية  -لكن أيضاو  ،مصاحل ادلؤسسة كالكااءة ادلهنية

ذين س من السهل ربديد ما إذا كاف ادلستخدـ قد حافظ على التوازف بُت ىو ليوالسن، غَت أنّ 
 1اليت عادة ما تكوف متعارضة.النوعُت من ادلصاحل أـ ال، و 

التأىيل لكل منصب عمل كمعايَت جلزائري فقد أشار إذل األقدمية واخلربة و ع اا ادلشرّ أمّ  
إذل معيار  37-71من ادلرسـو  39 ادلادة غَت أنّو أشار يف 2،اؿ الذين ستنتهي خدمتهملتحديد العمّ 

وا السن عند حديثو عن إجراءات اللجوء إذل تقليص عدد العماؿ بعبارة " إحالة األجراء الذين بلغ
، وبذلك يكوف أولئك الذين ديكنهم االستاادة من التقاعد ادلسبق"السن القانونية على التقاعد و 

بشأف  3712لسنة  319ع اجلزائري قد تبٌت ادلعايَت الدولية اليت نّصت عليها االتااقية رقم ادلشرّ 
 3التشاور مع شلثلي العماؿ يف حالة التسريح ألسباب اقتصادية بل ذباوزاها لصيغة أفضل.

 
 

 الفرع الثاني
  هاتحديدو معايير التسريح الرتقابة القضائية على ضبط 

ىذا  ألفّ  ،عقد عملو لسبب اقتصادي أف ينازع يف نظاـ اإلهناء ىنتهابإمكاف كل عامل  
تقضي ادلادة اية البلزمة ضد تعسف ادلستخدـ، و األخَت خيضع لرقابة القضاء هبدؼ توفَت احلم

L1214-2  يف فقراها الثانية بأف يلتـز ادلستخدـ بناء على طلب مكتوب من من قانوف العمل الارنسي
من  L1233-5تطبيقا للمادة  ،ادلعايَت اليت اعتمد عليها يف عملية التسريح  لو كتابةالعامل أف يبُّت 

 ، وللعامل عشرة أياـ حىت يقدـ ىذا الطلب وللمستخدـ عشرة أياـ للرد.ددياجلقانوف العمل الارنسي 
                                                 

 .532عبد احلايظ بقة، ضباية العامل ادلسرح ألسباب اقتصادية، ادلرجع السابق، ص   1
على :" ربدد كيايات تقليص عدد ادلستخدمُت بعد استنااذ صبيع الوسائل اليت من شأهنا منع اللجوء إليو   11-90من قانوف  71تنص ادلادة   2

ليس و ايَت ادلذكورة على سبيل ادلثاؿ على أساس معايَت و السيما األقدمية، اخلَتة و التأىيل لكل منصب ..." ويبلحظ أف ىذه ادلادة قد أوردت ادلع
 على سبيل احلصر لكوف أهنا جاءت بعد كلمة السيما.

نة الثانية د/ زلمود سبلمة، إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف تشريعات العمل العربية واألجنبية، رللة ىيئة قضايا الدولة، العدد الرابع، الس 3
 . 11، ص 3771ديسمرب  -واألربعوف، أكتوبر
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جاناي  31احلكم الصادر عن الدائرة االجتماعية حملكمة النقض الارنسية بتاريخ  قد أقرّ و  
التالية: عند عدـ وجود اتااقية أو اتااقية صباعية واجبة التطبيق، فللمستخدـ أف حيدد  ادلبادئ 3779

ديد ادلعايَت اليت يعتد هبا لتح -بعد استشارة جلنة ادلؤسسة أو عند عدـ وجودىا شلثل العماؿ –
لة النزاع عليو يف حاعتد جبميع ادلعايَت القانونية، و يتعُت على ادلستخدـ أف يالعماؿ ادلعنيُت بالتسريح، و 

أف عدـ مراعاتو للقواعد  استند إليها لتحديد اختياره، و أف يطلع القاضي على العناصر ادلوضوعية اليت
اخلاصة بنظاـ اإلهناء يشكل عدـ مشروعية تؤدي إذل ضرر ينبغي جربه بتعويض العامل حسب 

تعرض لبياف اجلزاء نلضماف ربقيق أكرب قدر من احلماية جيب أف و  1،السلطة التقديرية للقاضي
  على النحو التارل:دلًتتب عن سلالاة ىذه ادلعايَت مث اجلزاء ا ،ادلًتتب عن غياب معايَت اإلهناء

 
 L 122-14-2 كانت ادلادة   3776قبل سنة  أوال: جزاء غياب بيان المعايير الموضوعية للتسريح:

رت زلكمة حيث قرّ  ،االلتزاـ ببياف اإلهناء يف خطاب اإلهناء أمن قانوف العمل الارنسي تضع مبد
 جّدياإلهناء يكوف دوف سبب حقيقي و  أفّ  -3773نوفمرب  27دبوجب احلكم الصادر يف -النقض 

ء يكوف رلردا من إذا زبلف ىذا البياف، مث اذبو القضاء تدرجييا إذل ربديد مدى ىذه القاعدة، فاإلهنا
علن إليو  ىت إذا علم العامل باألسباب بطريق آخر غَت اخلطاب ادلح ّدياجلالسبب احلقيقي و 

 األسباب اخلطاب ينبغي أف يبُّت  عندما يكوف اإلهناء لسبب اقتصادي فإفّ كادلراسبلت السابقة، و 
يكاي أف تكوف الوقائع ادلبينة ذبيز للقاضي أف يتحقق من مل، و ػها صاحب العػاالقتصادية اليت حيتج ب

 رةذلك يف إطار األسباب ادلربّ و  ،عقدأو رفض تعديل ال اإلهناء يستند إذل إلغاء الوظياة أو تغيَتىا أفّ 
 2إعادة تنظيم ادلؤسسة.لئلهناء كالصعوبات االقتصادية والتحوالت التكنولوجية و 

لئلهناء ينبغي عليو أف يقتصر على  ّدياجلر القاضي وجود السبب احلقيقي و لكي يقدّ و  
لكي يتمكن من ىذا التقدير جيب على ادلستخدـ أف ائع ادلبينة يف خطاب اإلهناء، و قتكييف الو 

ذلك إذل يطلعو على كافة العناصر اليت يقدمها دلمثلي العماؿ أو السلطة اإلدارية ادلختصة، إضافة 
الوقائع  جيب على القاضي االجتماعي أف يعتد بتاريخ اإلهناء عند تقديره لسبب ىذا اإلهناء، ألفّ 

 البلحقة على خطاب اإلهناء ال يكوف ذلا تأثَت على تقدير القاضي.

                                                 
 .111نقبل عن د/زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص  .Cass.soc.14 Janv.1997 ; dr.soc.2, 1997,p.162  ,انظر يف ذلك: 1
 .113د/زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص  2



129 
 

 ادلتعلق بقضية امتنع فيها ادلستخدـ  1 ،3776جاناي  21الواقع أف احلكم الصادر بتاريخ و  
من اإلجابة عن طلب العامل دلعرفة معايَت نظاـ اإلهناء ينبغي أف ديتد إذل احلالة اليت تكوف فيها إجابة 

د مضموف ىذا االلتزاـ" ببياف ادلعايَت  و يؤوؿ بالتارل حملكمة النقض أف ربدّ كافية، وأنّ ادلستخدـ غَت  
الذي يهم العامل ليس معرفة  الواقع أفّ السارية ادلاعوؿ آنذاؾ، و  L321-1ادلادة  كتابة" تطبيقا لنصّ 
ـ ىذه ادلعايَت على إمّنا معرفة كيف طبق ادلستخدادلستخدـ لتحديد نظاـ اإلهناء و  ادلعايَت اليت أخذ هبا

 ،الطائاةإذل ناس ع العماؿ الذين ينتموف ح ياًتض مقارنتو محالتو الاردية، فاختيار العامل ادلسرّ 
صاؿ األسري ػة حالة االناخاصّ و  ،عُت االعتبار األعباء العائليةينبغي على ادلستخدـ أف يأخذ بو 
ىذه  اندماجهم ادلهٍت، وال شك أفّ ل مسات اجتماعية ذبعل من الصعب وضع العماؿ الذي يشكّ و 

 اليت ال جيوز إفشاؤىا للغَت.احلياة اخلاصة للعامل و  ادلعايَت سبسّ 
ادلقصود " ببياف ادلعايَت ادلعتد هبا" ال جيب أف يصل إذل حد االعتداء على  لذلك نرى بأفّ  

لكن إذا اإلهناء، و عامل ادلتعلق دبعايَت سرية احلياة اخلاصة للعامل عند إجابة ادلستخدـ لطلب ال
الة " ىذه اإلجابة تًتؾ العامل يف ح اقتصرت إجابة ادلستخدـ على بياف قائمة ادلعايَت ادلعتد هبا فإفّ 

استنادا دلا سبق ذكره ىجر القضاء ادلبدأ الذي يعترب و  ،لئلهناء" ّدياجلعدـ معرفة السبب احلقيقي و 
أصبح واحلقيقي، و  ّدياجلح ينزع منو سببو  التسريعدـ إجابة ادلستخدـ على طلب بياف معايَت أفّ 

 -Lمادة ػال ىذا استنادا لنصّ ادلعايَت ادلوضوعية للتسريح، و  ادلستخدـ غَت ملـز بتضمُت خطاب اإلهناء

يف حالة عدـ إجابة العامل كتابة على طلبو ادلتعلق  ألفّ  ،من قانوف العمل الارنسي احلارل 1233-43
د عدـ رلرّ  ا يعترب ذلكوحقيقي وإمنّ  جّديبادلعايَت ادلعتمدة يف تسرحيو ال يعترب تسرحيو دوف سبب 

 2مشروعية إجرائية يقتضي ادلطالبة بالتعويض جلرب الضرر.

                                                 
أماـ الدائرة  االجتماعية حملكمة   Coulronicضد شركة  Abdelmounim BNNISطرحت قضية  3776جاناي  21بتاريخ   1

، وتتعلق ىذه القضية بعامل مشلو اإلهناء اجلماعي لسبب اقتصادي والذي اختصم صاحب لعدـ إجابة ىذا األخَت على طلبو إعماال الارنسية النقض
د ( بشأف معرفة ادلعايَت اليت اعتمدىا صاحب العمل اجلّديمن قانوف العمل الارنسي  L1233-43)و اليت تقابل ادلادة    2-14-122لنص ادلادة 

ذي رلاؿ نظاـ اإلهناء، واعتربت الدائرة االجتماعية أف سكوت صاحب العمل  إمنا يًتؾ العامل يف حَتة وعدـ معرفة للسبب احلقيقي لاصلو واليف 
عدـ ، غَت أف احلكم دل ينصف العامل يف طلب التعويض على أساس أنو دل يقم الدليل على تضرره من اجلّدييكوف بالتارل رلردا من السبب احلقيقي و 

 إجابة صاحب العمل لطلبو.

       Cass.soc.20 Janvier.1998, RJS3/98 №296, soc 2 Fév 2006 Bull,civ, V,№57 «  Cet arrêt après un انظر يف ذلك: 2

 revirement de jurisprudence ; la chambre sociale décidait auparavant que ( l’absence de repense de l’employeur 

à la demande du salarié l’invitant à lui préciser les critères relatifs à l’ordre des licenciements laisse le salarié 

dans l’ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse) soc 

23Janvier 1996, RJS , 3/96 , №263 cité par Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD  et  Gilles 

AUZERO , OP.Cit; p. 629.       
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هناء الذي يستند لسبب اإل إفّ  :التسريح االتقتصاي ثانيا: جزاء مخالفة صاحب العمل لمعايير 
ال  ،ال ربًـت فيو ادلعايَت اليت حددىا ادلستخدـ الختيار العماؿ الذين سيتم االستغناء عنهماقتصادي و 

ا على أساس وإمنّ  ،جّديسبب حقيقي و اإلهناء كاف دوف  يعطي احلق يف التعويض على أساس أفّ 
 1من قانوف العمل الارنسي. L 321-1-1سلالاة ادلادة 

يف -عدـ احًتاـ صاحب العمل  رت الدائرة االجتماعية حملكمة النقض الارنسية أفّ د قرّ قو  
أو شلثلي العماؿ  ذلك بعد استشارة جلنة ادلؤسسةو  ،دلعايَت اإلهناء -إطار اإلهناء االقتصادي اجلماعي

قانوف من  L 321-1-1ادلادة   ا يعطي احلق يف التعويض دلخالاة نصّ إمنّ  ،يف حالة عدـ وجودىا
و يؤوؿ للقاضي تقدير مقدار التعويض دوف التزامو بتحديد ىذا على ذلك فإنّ و  2،العمل الارنسي

 من قانوف العمل الارنسي.    L122-14-4ادلقدار بأجر ستة أشهر على األقل تطبيقا لنص ادلادة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 
 .213نقبل عن د/ شواخ زلمد األضبد، ادلرجع السابق، ص    cass.soc, 24 Mars 1994.Bull..civ, V انظر يف ذلك:1

 .111زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص   /نقبل  عن د    cass.soc, 07 Fév 1990.Bull..civ, V  انظر يف ذلك:  2
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 المبحث الثاني
 تسريحهالضوابط الشكلية المقررة لحماية العامل عند 

العماؿ الذين مشلهم ونية للعماؿ ادلهددين بالتسريح و من أجل توسيع دائرة احلماية القان 
 -الذي عادة ما يكوف يف شكل صباعيو  –يعات العمالية عملية التسريح التسريح، أحاطت التشر 

بإجراءات  ع بالقياـإذ ألزمو ادلشرّ  ،قيود إجرائية صارمة مقيدة لسلطة ادلستخدـ التنظيميةابط و بضو 
استشارة شلثلي العماؿ أو جلنة ادلؤسسة، مث إخطار السلطة تتمثل أساسا يف إخطار و  سابقة للتسريح

قيدا على ادلستخدـ يتمثل ىري يعترب ضمانا أساسيا للعامل و اإلدارية، كما ألـز ادلستخدـ بإجراء جو 
  1يف القياـ بإعداد خطة احلااظ على العمل.

ب األوؿ إلزامية القياـ بإجراءات اإلخطار وادلشاورة، أّما ادلطلب الثاين وعليو سنتناوؿ يف ادلطل 
تتمثل أساسا يف إعداد خطة احلااظ على ماية ادلرافقة لعملية التسريح و فسنخصصو إلجراءات احل

 العمل. 
 

 المطلب األول 
 إلزامية القيام بإجراءات اإلخطار والمشاورة

التشاور و بالتسريح بإخطار شلثلي العماؿ أو لػجنة ادلؤسسة يلتـز ادلستخدـ قبل اتػخاذ أي قرار  
من  ىعلى ىذا األساس سنتناوؿ كل التزاـ على حدو ، معهم، كما يلتـز بإخطار السلطة اإلدارية

 خبلؿ ما سيأيت بيانو:
 

 الفرع األول
 تهمواستشار  إخطار ممثلي العمال أو لجنة المؤسسة

ادلتعلقة بإهناء  311من االتااقية الدولية رقم  31طبقا لنص ادلادة  -يلتـز ادلستخدـ  
ا ينوي القياـ بو بإخطار شلثلي العماؿ عمّ  -االستخداـ الصادرة عن ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية

عن ي أو مػثيل، و ػمػي أو تنظيػتكنولوج من عمليات إهناء االستخداـ ألسباب ذات طابػع اقتصادي أو
أف يتيح دلمثلي و الاًتة الزمنية ادلرتقب أف يتم خبلذلا ىذا اإلهناء، العمالية ادلزمع إهناء عقودىا و  الائات

                                                 
 .311د/ عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  1
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 ،يق نطاقويالعماؿ فرصة الستشاراهم بشأف التدابَت اليت ينبغي ازباذىا لتجنب اإلهناء أو لتض
 1حبث إمكانية إجياد أعماؿ بديلة ذلم.خايف آثاره السلبية على العماؿ و لتو 

الذي يعتـز إجراء تغيَتات -ادلستخدـ  366من التوصية الدولية رقم  23 ما ألزمت ادلادةك 
 -ىامة يف اإلنتاج أو الربنامج أو التنظيم أو اذليكل أو التكنولوجيا واليت من شأهنا إهناء االستخداـ

بَت اليت ديكن ح أف تسار عنها والتداآلثار اليت يرجّ الي العماؿ بشأف ىذه التغيَتات و باستشارة شلث
 2معها ذبنب أو زبايف اآلثار الضارة دلثل ىذه التغَتات.

 -3717أوت  32دبوجب القانوف الصادر يف -ع الارنسي فقد ألـز ادلستخدـ ا ادلشرّ أمّ  
رمة ػة ادلنصػخبلؿ السن هتطور لة العمل يف ادلؤسسة و على حصي واطبلعهابإخطار جلنة ادلؤسسة كتابة 

وؿ ادلسائل يتبادؿ الرأي معها حو  -L2323-56حسب ادلادة -على برنامج العمل للسنة ادلقبلة و 
وبصاة خاصة اإلجراءات اليت من شأهنا  ،السَت العاـ لنشاط ادلؤسسةاليت تتصل بالتنظيم واإلدارة و 

 3ادلساس حبجم و ىيكل قوة العمل.
ادلستخدـ الذي يرغب يف إجراء تسريح صباعي ألسباب اقتصادية خبلؿ الاًتة اليت  عليو فإفّ و  

 إذل االجتماع و تبادؿ الرأي. 5أو شلثلي العماؿ 4 تقدر مداها بثبلثُت يوما ملـز بدعوة جلنة ادلؤسسة
افة ادلعلومات أف خيطرىم بك -عند دعوة شلثلي العماؿ إذل االجتماع-ينبغي على ادلستخدـ و  

دفعتو إذل إعداد مشروع الانية اليت لقة أساسا باألسباب االقتصادية وادلالية و ادلتعاصة باإلهناء و اخل
الطوائف ادلهنية اليت ديسها ىذا اإلجراء، مع إبراز ادلعايَت اإلهناء وعدد العماؿ ادلزمع تسرحيهم و 

الاًتة اليت سيتم خبلذلا ة و لي لقوة العمل بادلؤسساحلجم الكة الختيار العماؿ زلل التسريح، و ادلوضوعي
ة وعلى ادلستخدـ تقدًن تلك البيانات قبل التاريخ احملدد لبلجتماع باًت  ،(L1233-10)إجراء التسريح 

 6تكوين الرأي حوؿ مشروع اإلهناء.تسمح دلمثلي العماؿ بدراستها و 

                                                 
 .393ادلرجع السابق، ص  ،إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصاديةد/ حسن عبد الرضباف قدوس،  1
 ، متوفر على ادلوقع االلكًتوين:3712الصادرة عن ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل الدولية عاـ  366من التوصية الدولية رقم  23ادلادة  انظر 2

www1.umn.edu/humarnts/arabic/R166.pdf  23/33/2333بتاريخ. 

 .313، ص ادلرجع السابق، إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصاديةد/ حسن عبد الرضباف قدوس،  3
 عامبل فأكثر. 50جلنة ادلؤسسة ىي تنظيم قانوين يكوف يف ادلؤسسات اليت تستخدـ   4
 عامبل. 50عماؿ دوف أف يتجاوز عددىم  10يكوف شلثلي العماؿ يف ادلؤسسات اليت يعمل فيها أكثر من  5
 .550د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص   6
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العمل يف حالة إهناء عبلقة -صلدىا تارض على ادلستخدـ  L1233-8بالرجوع إذل ادلادة و  
عامبل فأكثر أو شلثلي  13أف يدعو جلنة ادلؤسسة يف ادلؤسسات اليت تشغل  -ألسباب اقتصادية

ليطلعها على مشروع اإلهناء  عامبل إذل اجتماع 13العماؿ بالنسبة للمؤسسات اليت تشغل أقل من 
ستشارة ليو يقتضي احلديث عن االعو أسبابو، وخيتلف الوضع حبسب عدد العماؿ ادلزمع تسرحيهم، و 
ا االفًتاض الثاين فيتعلق عماؿ، أمّ  33اإلخطار وجود افًتاضُت، االفًتاض األوؿ تسريح أقل من و 

  1عماؿ على األقل. 33بتسريح 

 
ال خيص  اهم استشار خطار شلثلي العماؿ و إ إفّ عمال:  22أوال: في حالة تسريح جماعي ألتقل م  

عماؿ ال خيضع 33التسريح الاردي ألقل من  بالتارل فإفّ ح اجلماعي، و ػالتسري إالّ  -من حيث ادلبدأ-
  L 1233-26ت عليو ادلادتاف دلثل ىذا اإلجراء ما عدا يف حالة التسريح ادلتتابع الذي نصّ 

على حالة ادلشروعات أو ادلؤسسات اخلاضعة  L 1233-26ت ادلادة حيث نصّ  L 1233-27،2و 
أي  عماؿ فإفّ  33أشهر متتابعة تسريح أكثر من  31للتشريع اخلاص بلجاف ادلؤسسة، فإذا مت خبلؿ 

عماؿ على  33د خبلؿ الثبلثة أشهر التالية خيضع لؤلحكاـ اخلاصة بتسريح يجدتسريح اقتصادي 
 3عماؿ. 33األقل أي أكثر من 

ح ت على حالة ادلشروعات أو ادلؤسسات اخلاضعة للتسريفقد نصّ  L 1233-27ا ادلادة أمّ  
عامبل دوف تقدًن خطة   31إذا مت خبلؿ سنة مدنية تسريح أكثر من و  اخلاص بلجاف ادلؤسسة،

د يجدكل تسريح اقتصادي  فإفّ  L 1233-28و L 1233-26احلااظ على العمل وفقا للمادتُت 
اؿ ػػػػػػػػػػػػمػع 33ح ػريػخاصة بتسػػػػػػػػػػػخبلؿ الثبلثة أشهر األوذل من السنة ادلدنية التالية خيضع لؤلحكاـ ال

  4أكثر.أو 

                                                 
 .182ادلرجع السابق، ص  إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية،الرضباف قدوس،  د/ حسن عبد  1
                                         Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p. 616انظر في ذلك:    2

ادلؤرخ  2007-329ادللغاة باألمر  رقم   L321-2(a , b ,c)من قانوف العمل الارنسي اليت تقابلها ادلادة    L 1233-26انظر نص ادلادة    3
 .2007مارس  12يف 

 Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti »   اليت تنص على: قانوف العمل الارنسي من L 1233-26انظر نص ادلادة  4

assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements 

économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, 

tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du 

présent chapitre. » 
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عماؿ( خبلؿ فًتة ثبلثُت يوما  33ا إذا تعلق التسريح بعاملُت إذل تسعة عماؿ ) أقل من أمّ  
ىذا التسريح خيضع لرأي جلنة ادلؤسسة أو شلثلي العماؿ يف حالة عدـ وجود ىذه اللجنة  فإفّ  ،متتابعة

ىذا اإلهناء ال خيضع إلجراءات التسريح  بعد استشاراهم وإعبلمهم من طرؼ ادلستخدـ، علما أفّ 
 ي لكل عامل بقرار اإلهناء.دالاردي ما عدا فيما خيص التبليغ الار 

يلتـز ادلستخدـ يف ىذه احلالة بتقدًن صبيع ادلعلومات ادلايدة دلمثلي العماؿ خبصوص مشروع و  
 L321-4نسي ) ادلادة ل الار من قانوف العم L1233-10ادلنصوص عليها يف ادلادة  ،اإلهناء اجلماعي

  1على اخلصوص:بقا( و سا
 األسباب االقتصادية، ادلالية والتقنية اليت أدت إذل تقدًن مشروع اإلهناء اجلماعي، -3

 عدد العماؿ الذين سيشملهم اإلهناء، -2

 ادلعايَت ادلقًتحة الختيار العماؿ ادلعنيُت بالتسريح،ناؼ ادلهنية اليت ينتموف إليها و األص -1

 رلموع ادلوظاُت بادلؤسسة،عدد العماؿ، دائمُت أـ ال ، و  -1

 الربنامج الزمٍت الذي سيتم خبللو إهناء عقود العماؿ، -1

 ادلقاييس ذات الطبيعة االقتصادية. -6
عندما يصل عدد العماؿ ادلقًتح تسرحيهم  ثانيا: في حالة تسريح جماعي لعشرة عمال على األتقل:

بأسلوب خيتلف  اهمواستشار شلثلي العماؿ ستخدـ إخطار عماؿ أو أكثر يتعُت على ادل 33إذل 
 .ادلسّرحُتحسب عدد عماؿ ادلؤسسة وعدد األشخاص 

يتبادؿ يتعُت على ادلستخدـ أف يستشَت و  عامبل: 13بالنسبة للمؤسسات اليت تشغل أقل من  -أ 
-L1233دة يوما) ادلا 31الرأي مع شلثلي العماؿ من خبلؿ اجتماعُت تاصل بينهما مدة ال تتعدى 

29).2 
سة عامبل فأكثر: يتعُت على ادلستخدـ استشارة جلنة ادلؤس 13بالنسبة للمؤسسات اليت تشغل  –ب

يدعو جلنة ادلؤسسة الجتماعُت على األقل تاصل بينهما مدة حوؿ مشروع التسريح اجلماعي، و 

                                                 
 .من قانوف العمل الارنسيL 1233-10انظر يف ذلك نص ادلادة  1

 Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de »على:           L 1233-29تنص ادلادة    2

cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, 

séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ».        
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ذه ادلدة وىي ػعلى ى L1233-35وقد نصت ادلادة  ،متغَتة حسب عدد العماؿ ادلقًتح إهناء عقودىم
 1كالتارل:

 عامل. 333يوما إذا كاف عدد العماؿ ادلقًتح إهناء عقودىم أقل من  31 -
 .عامبل 213عامل وال يتجاوز  333يوما إذا كاف عدد العماؿ ادلقًتح إهناء عقودىم يصل إذل  23 -
 .عامبل 213يوما إذا كاف عدد العماؿ ادلقًتح إهناء عقودىم ال يقل عن  21 -

من قانوف العمل الارنسي على إمكانية استعانة جلنة ادلؤسسة خببَت   L1233-34ادلادة تنصو  
د حقيقة الوضع ربديدؼ الوصوؿ إذل تدقيق احلسابات و ذلك هبيف احملاسبة على ناقة ادلستخدـ و 

مدى مبلءمة اإلجراءات اليت ينوي ادلستخدـ القياـ هبا مع الوضع االقتصادي ادلارل للمؤسسة، و 
 سة.للمؤس

إضافة إذل ادلعلومات اليت ذكرناىا عند  –ـ إذل جلنة ادلؤسسة جيب على ادلستخدـ أف يقدّ و  
كما  ،ةػتماعيػاخلطة االج -L 1233-10عماؿ ادلنصوص عليها يف ادلادة  33دراستنا لتسريح أقل من 

ة ػػػػػػػيات خاصػػػنػػػػػػػػه دبعلومات حوؿ تقجيوز للخبَت احملاسب أف يستعُت بدوره خببَت فٍت دلساعدتو ومدّ 
تقليص عدد اء و ػهػب اإلنػ) خطة احلااظ على العمل( اليت يقًتحها ادلستخدـ لتجن2،أو تنظيم العمل

 3من إعادة توظياهم مستقببل. ادلسّرحُتسبكُت العماؿ العماؿ الذين سوؼ تنتهي عقودىم و 
فهي اهدؼ إذل تقليص عدد  ،لعل ىذه اإلجراءات من أىم سبل احلماية القانونية للعاملو  
كما تضمن عدـ زبلي   ،إذل احلد الذي تسمح بو الظروؼ االقتصادية للمؤسسة ادلسّرحُتالعماؿ 

 ذلك بضماف إعادة توظياهم.مستقببل يف حالة انتعاش مؤسستو و ادلستخدـ عن عمالو 
من األمر  17دة بالرجوع إذل النصوص التشريعية والتنظيمية لعبلقات العمل اجلزائرية صلد ادلاو  

النصوص البلحقة أكدت على ذلك، إذ  وأفّ  ،تنص على ضرورة استشارة شلثلي العماؿ  91-17

                                                 
 من قانوف العمل الارنسي على:"  L1233-35تنص ادلادة  1

«  Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au 

plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.Il tient une troisième réunion dans 

un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à : 

1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ; 

2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent 

cinquante ; 

3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. 

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. » 
 .112اتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، صد/ زلمد عبد ال 2
          Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p. 616: انظر يف ذلك  3
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ادلستخدـ حق معًتؼ بو للعامل، ادلشاركة يف اذليئة  على أفّ  33-73من قانوف  05ت ادلادة نصّ 
 33.1-73ص باب كامل للجنة ادلشاركة ىو الباب اخلامس من القانوف صّ خ  و 

من الصبلحيات األساسية ذلا، و  33-73من قانوف عبلقات العمل  71دت ادلادة قد حدّ و  
 2بينها إبداء الرأي قبل تنايذ ادلستخدـ القرارات ادلتعلقة ب:

 تنظيم العمل) مقاييس العمل، طرؽ التحايز، مراقبة العمل و توقيتو(، -

 .(قليص عددىمتمدة العمل، إعادة توزيع العماؿ و مشاريع إعادة ىيكلة الشغل) زبايض  -

يوما بعد تقدًن ادلستخدـ لعرض األسباب على  31على أف يكوف إبداء الرأي يف أجل أقصاه 
 جلنة ادلشاركة. 

على ضرورة عرض ادلستخدـ أو شلثلو زلتوى  09-94 من ادلرسـو التشريعي 33كما أكدت ادلادة 
من ادلرسـو  33أضافت ادلادة التمثيلية، و ط االجتماعي على جلنة ادلسامهة وادلنظمات النقابية ادلخط

كذا ادي وادلارل و ػع االقتصػدلمثلي اذليئة ادلستخدمة أف يوضحوا و يعرضوا الوض ادلشار إليو سابقا أفّ 
  3اقًتاحااهم حوؿ مضموف اجلانب االجتماعي.عربوا عن آرائهم و أف يو  مضموف اجلانب االجتماعي،

 د القضاء أفّ قد أكّ و  ،ذه اللجنة ىو استشاري حبتمن خبلؿ ما سبق ذكره يتضح أف دور ىو 
االقتصادية ذلا ماهـو جد  ص مهمة جلنة ادلؤسسةزبعبارة "استشارة " ادلستعملة يف القانوف واليت 

جتماعية فهي تعترب تعايش حر، عكس دورىا يف رلاؿ النشاطات االات النظر و ىو تبادؿ وجهدقيق و 
ادلارل سوى دورا القانوف دل يعطها يف اجملاؿ ادلهٍت االقتصادي و  أفّ  تسيَت مباشر، إالّ سلطة رقابة و 

 4ـ رأيا لكنها ال تقرر.جلنة ادلؤسسة كقاعدة عامة تقدّ  عليو فإفّ استشاريا، و 
اإلجراءات ادلنصوص عليها يف القانوف الارنسي أكثر ضباية للعامل منها يف القانوف  أفّ يبـدو و 

ادلهدد بالتسريح، جلنة ادلؤسسة يف كياية ضباية العامل لي العماؿ و هنا نّصت على دور شلثاجلزائري، لكو 
رتبت بو الظروؼ االقتصادية للمؤسسة، و إذل احلد الذي تسمح  ادلسّرحُتحرصت على تقليص عدد و 

جراءات ادلنصوص عليها جزاءات تصل إذل حد بطبلف إجراءات االستشارة يف حالة عدـ إتباع اإل

                                                 
طريقة الثالث بتشكيلها و الاصل األوؿ بأجهزة ادلشاركة والثاين بصبلحيااها و  جاء ىذا الباب ربت عنواف مشاركة العماؿ ويتضمن أربعة فصوؿ يتعلق 1

 التسهيبلت.انتخاهبا، أما الاصل الرابع فيتعلق بالتسيَت و 

 .361د/عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  2

  . 3771ماي  26ادلؤرخ يف  37-71من ادلرسـو  33يقصد باجلانب االجتماعي سلطط احلااظ على العمل، انظر يف ذلك ادلادة  3
 .361د/عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  4
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 يعاجلو ادلشرع اجلزائري، فكاف عليو أف حيذو حذو ادلشرع الارنسي يف ىو األمر الذي دلقانونا، و 
 تطبيق اإلجراءات احلمائية منعا لتعسف ادلستخدـ يف تسريح عمالو.

 
 الفرع الثاني

 إخطار السلطة اإليارية

االقتصادي إلجراءات اإلذف اإلداري دبوجب القانوف الصادر  لتسريحأخضع ادلشرع الارنسي ا  
إذل تسيَت ربديد اذباىات حركة قوى العمل و  حيث اذبهت الرقابة آنذاؾ إذل ،3711ماي  21يف 

حيث اذبهت الرقابة يف  ،3791جاناي  31وظل األمر كذلك حىت صدور قانوف  1،إعادة التخدًن
امتد نطاقها إذل تقدير مشروعية اإلهناء اؿ، و إذل كاالة احلماية االجتماعية للعمّ  ىذا القانوف ظل

من قانوف L321-7القانوف كانت ادلادة  ذلك يف ظلتبارين االقتصادي واالجتماعي، و بالنظر إذل االع
-إهناء عبلقة العمل ألسباب اقتصادية ذات طبيعة عرضية أو ىيكلية،  على أفّ  العمل الارنسي تنصّ 

 2ف يف إجرائو.يقتضي استصدار قرار من السلطة اإلدارية ادلختصة باإلذ -سواء كاف فرديا أو صباعيا
صادي، واتسع ػح اقتػفأصبح لزاما على ادلستخدـ احلصوؿ على إذف إداري قبل إجراء أي تسري 

تدخل السلطة اإلدارية  أصبحتو، حيث جّديمتد إذل حقيقة السبب االقتصادي و نطاؽ الرقابة لي
ف لئلدارة ا كاإمنّ منو التحقق من سبلمة اإلجراءات و إذ دل يكن الغرض  ،تدخبل موضوعيا ال إجرائيا
إذا قاـ ادلستخدـ بالشروع يف إجراءات التسريح دوف احلصوؿ على اإلذف سلطة اإلذف من عدمو، و 

  3سببا ىاما لعدـ ادلشروعية. دّ ع  
كانت الرخصة اإلدارية تشكل أحد دعائم النظاـ القانوين   3716إذل غاية  3791منذ و  

 ،سواء كاف التسريح فرديا أو صباعيا ،« une des pièces maitresse »للتسريح ألسباب اقتصادية 
حيث دل يكن جائزا خارج حاالت التسوية أو التصاية القضائية تقرير اإلهناء بصاة مشروعة دوف 

 4ترخيص سابق من ادلدير احمللي للعمل.

                                                 
 .209د/حسن عبد الرضباف قدوس، إهناء عبلقات العمل ألسباب اقتصادية ادلرجع السابق،  ص   1
  ,126، ص 2009زلمد عبد اهلل زلمد نصار، إهناء عبلقة العمل ألسباب اقتصادية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ جامعة القاىرة،  د/نبيل 2
 .111د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق،   3
          Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p.623 انظر يف ذلك: 4
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سواء خبصوص ربديد السلطة  ،نظاـ الًتخيص قد أثار العديد من ادلشاكل القانونية غَت أفّ  
أو بالنسبة للجهة اليت سبارس الرقابة على  ،اإلدارية ادلختصة اليت سبنح الًتخيص للمستخدـ باإلهناء

أو بالنسبة للجهة اليت توجو إليها الطعوف ضد  ،أو اليت ترفض السماح للمستخدـ باإلهناء ،اإلهناء
أف ىذه ادلشاكل قد ذباوزت اإلطار القانوين لتصبح ادلناقشات بش أفّ  قرارات الًتخيص أو الرفض، إالّ 

 3716جويلية  31ذات طابع سياسي، لذلك ألغى ادلشرع الارنسي الًتخيص اإلداري دبقتضى قانوين 
 1لكافة أنواع اإلهناء. 3716ديسمرب  13و 

ال و تعد اإلدارة سبلك سلطة الًتخيص دل و  ،دالو باإلخطاروبعد إلغاء الًتخيص اإلداري مت استب 
ي إذل التحقق من سبلمة التشاور وتبادؿ الرأي مع رفض التسريح، حيث فرض ادلشرع نظاما يؤد

مدى االلتزاـ بقواعد إعداد اخلطة االجتماعية، فأصبح تدخل اجلهة اإلدارية دبثابة شلثلي العماؿ و 
 2ضمانة إجرائية ال غَت.

صريح بقبوؿ اإلهناء لسبب تالسلطة اإلدارية دل يعد يف مقدورىا ال وعلى الرغم من أفّ  
ادلستخدـ ملـز بإعبلـ ادلدير احمللي للعمل إذا أراد أف يتخذ قراره  أفّ  اقتصادي أو رفضو، إالّ 

 تسريح عشرة عماؿ فأكثر.عماؿ، و  33ز نظاـ اإلعبلـ بُت حالة تسريح أقل من و دييّ  ،بالتسريح
 

عماؿ  33يف حالة تسريح أقل من  عمال: 22أوال: بالنسبة للتسريح الفري  أو تسريح أتقل م  
أياـ من تاريخ  31يلتـز ادلستخدـ بإخطار ادلدير اجلهوي للعمل كتابة خبلؿ  ،يوما 13يف ناس فًتة 

 إرساؿ خطابات اإلهناء للعماؿ ادلعنيُت بالتسريح، أي يف تاريخ الحق إلهناء عبلقة العمل.
عماؿ  عددانو وطبيعة نشاطو و د يف ىذا اإلخطار امسو وعنو ـ أف حيدّ جيب على ادلستخدو  

صبيع ادلعلومات ادلتعلقة هبم من حيث اؿ ادلعنيُت بالتسريح و ألقاب العمّ مؤسستو، إضافة إذل أمساء و 
  3تاريخ تبليغهم خبطاب التسريح.يبلدىم، جنسهم، مهنهم، كااءاهم و جنسيااهم، تواريخ م

إهناء عبلقات العمل ألسباب حيقق ىذا اإلخطار ىدفُت: فهو يهدؼ إذل معرفة معدالت و  
باختصار يهدؼ إذل ربقيق و  ،سبكُت اجلهة اإلدارية ادلختصة من تتبع حركة قوى العملو  ،اقتصادية

كما يسمح لئلدارة بالتحقق من تطبيق اإلجراءات اخلاصة بتسريح عشرة عماؿ على   ،غاية إحصائية
                                                 

 .111د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق،  1

 .363، ادلرجع السابق، ص رزؽد/ آماؿ طو عبد الغٍت  2

 :متوفر على ادلوقع االلكًتوين 11(v)، ادلادة 2009نوفمرب  10ادلؤرخ يف  2009-1377ادلعدلة باألمر   D1233-3انظر ادلادة  33
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من قانوف العمل  27L-233ادلادة  يوما دبا فيها احلالة ادلنصوص عليها يف 13 األقل خبلؿ فًتة
عن   € 1913وكل مستخدـ خيالف االلتزاـ بإخطار السلطة اإلدارية يعاقب بغرامة قدرىا  1،الارنسي

 (.L1238-4ادلادة  )كل عامل 

 
عماؿ فأكثر  33عندما يكوف مشروع التسريح يتعلق ب عمال فأكثر: 22ثانيا: بالنسبة لتسريح 

فإنو ينبغي ربرير أكثر من إخطار للمدير احمللي للعمل، فعلى ادلستخدـ أوال أف  ،يوما 13خبلؿ فًتة 
مث يلتـز بإخطار ادلدير احمللي  2،خيطر ادلدير احمللي للعمل بكافة ادلعلومات اليت أخطر هبا شلثلي العماؿ

 3،يت أبديتاآلراء الالعماؿ اليت تتضمن االقًتاحات و  للعمل دبحاضر اجتماع جلنة ادلؤسسة أو شلثلي
   .4و أخَتا عليو أف يبّلغو دبشروع التسريح

لكونو بداية للمدة اليت بانقضائها يبدأ تبليغ  ويعترب ىذا التبليغ على قدر كبَت من األمهية 
ىذه  ادلسّرحُتال ديكن للمستخدـ أف يوجو للعماؿ التسريح للعماؿ ادلعنيُت بذلك، و خطابات 

اخلطابات قبل انقضاء مدة زلددة جيري حساهبا من تاريخ إخطار السلطة اإلدارية ادلختصة دبشروع 
 .5اإلهناء، و زبتلف ىذه ادلدة حسب عدد العماؿ ادلعنيُت بالتسريح

                                                 
يوما عشرة  13خبلؿ ثبلثة أشهر متتابعة دوف أف يبلغ عدد التسرحيات خبلؿ عماؿ  33عندما يتعلق األمر بالتسريح ادلتتابع فإف تسريح أكثر من  1

عماؿ، تلك ىي القاعدة اليت تسعى  33د خبلؿ الثبلثة أشهر التالية خيضع لؤلحكاـ اخلاص بتسريح أكثر من جّديعماؿ فإف أي تسريح اقتصادي 
 اإلدارة إذل التحقق من تطبيقها من خبلؿ نظاـ اإلخطار. 

                                                                                 من قانوف العمل الارنسي على:  01فقرة    L1233-48ادلادة  تنص 2

    « L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux 

réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité 

administrative. » 
                                                                                                                                                      

3
                            من قانوف العمل الارنسي على: 02فقرة    L1233-48ادلادة  تنص 

«  L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, 

suggestions et propositions des représentants du personnel. » 
 L'employeur notifie à l'autorité administrative tout »          :من قانوف العمل الارنسي على 33 فقرة L1233-46تنص ادلادة  4

projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. » 

 
 :من قانوف العمل الارنسي على   L1233-39ادلادة  تنص 5

« L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de 

réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la 

notification du projet de licenciement à l'autorité administrative. 

Ce délai ne peut être inférieur à : 

1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 

2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent 

cinquante ; 

3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.  

Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. » 
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ادلستخدـ ملـز بإعداد خطة  عندما يتعلق مشروع التسريح بعشرة عماؿ على األقل فإفّ و  
 غها للجهة اإلدارية ادلختصة.تبليلى العمل و احلااظ ع
ع الارنسي إذ ألـز كل مستخدـ يسعى إذل ع اجلزائري فقد سار على خطوات ادلشرّ ا ادلشرّ أمّ  

تسريح عمالو أو بعضهم تسرحيا اقتصاديا بضرورة احلصوؿ على الرخصة اإلدارية من ماتش العمل 
جيتمع ادلستخدـ مع شلثلي العماؿ بعد احلصوؿ عليها ، و 13-91من األمر  17/2تطبيقا لنص ادلادة 

 لبلتااؽ على التسرحيات اليت ديكنو إجراؤىا.
حيث ألزمت بضرورة احلصوؿ على  ،على ذلك 132-12من ادلرسـو  12قد أكدت ادلادة و  

الرخصة اإلدارية ادلسبقة يف احلاالت التالية: تقليص الوقت، العمل ادلتقطع، إجراءات اإلحالة ادلسبقة 
 1ربويل العماؿ والتسريح لتقليل عدد العماؿ. على التقاعد،

معتربا التسريح اجلماعي الذي مت دوف  13-91من األمر  17ا القضاء فقد طبق ادلادة أمّ 
 ما يلي:" 3711أفريل  31ترخيص من ماتشية العمل باطبل، حيث جاء يف القرار الصادر يف 

من قانوف  17يعاب من جهة أخرى على القرار ادلطعوف فيو سلالاة القانوف لكونو جاء سلالاا للمادة  
 2التسريح اجلماعي ال ديكن اعتباره صحيحا دوف ترخيص مسبق من ماتش العمل. ألفّ  ،العمل

الرخصة اإلدارية بإلغاء أحكاـ  ادلتعلق بعبلقات العمل الاردية ألغيت 33-73بصدور القانوف و 
 أسوة بادلشرع الارنسي. 32-91و معظم أحكاـ القانوف  13-91األمر 

ال صلد أية إشارة إذل ضرورة احلصوؿ على الًتخيص اإلداري  11-90بالرجوع إذل القانوف و 
 بالنص على 33-73 من قانوف 67ادلسبق من ماتشية العمل قبل تسريح العماؿ، إذ اكتات ادلادة 

بذلك أصبح تدخل السلطة رت ذلك أسباب اقتصادية، و إجازة تقليص عدد ادلستخدمُت إذا برّ 
ال ديتد إذل تقدير مبلءمة تلك اإلجراءات وكاالتها حلقوؽ العماؿ  ،اإلدارية تدخبل شكليا إجرائيا

 فلم يعد لرأيها أي أثر قانوين. 3،ادلسّرحُت
عمل ودل يعد ادلستخدـ ملزما باحلصوؿ على وبإلغاء الرخصة اإلدارية تقلص دور ماتشية ال

  13-91 ل األمرػكما كاف احلاؿ عليو يف ظ  ،الرخصة اإلدارية عند جلوئو إذل التسريح االقتصادي
                                                                                                                                                         

  
 .319طا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص د/ ع 1

 .391، ص 3717سنة  33، اجمللة القضائية، العدد ، قضية )ب.ص( ضد شركة27673ملف رقم  31/31/3711انظر قرار اجمللس األعلى بتاريخ  2

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا "  حوؿادللتقى الوطٍت الثاين  مداخلة مقدمة يف اقتصادي من الرقابة إذل التااوض،لسبب فتحي وردية، التسريح  3
 .233ص  .2010مارس 11و10 ادلنظم من طرؼ كلية احلقوؽ جامعة جيجل يومي"  على عبلقة العمل يف التشريع اجلزائري
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ا يلتـز فقط بإخطار ماتشية العمل دبشروع التسريح للتحقق من سبلمة بعض و إمنّ  ،132-12وادلرسـو 
مدى التزاـ ادلستخدـ باحًتاـ جلنة ادلؤسسة أو شلثلي العماؿ و  وخاصة ما يتعلق باستشارة ،اإلجراءات

 1ادلعايَت ادلوضوعية الختيار العماؿ ادلعنيُت بالتسريح.
ىكذا أصبح دور ماتش العمل بعد إلغاء الرخصة اإلدارية رلرد ضماف إجرائي، بل أصبح و  
شئت من أجلها ماتشية العمل، ىي ادلهمة األساسية اليت أنيتعدى وظياة اإلعبلـ والتحري، و دوره ال 

على التزاـ ادلستخدـ بوضع قوائم امسية لؤلجراء  37-71من ادلرسـو التشريعي  36إذ تنص ادلادة 
التقاعد دلاتشية العمل ادلختصة إقليميا ولصناديق التأمُت على البطػالة و ادلعنيُت بالتقليص وتبليغها 

 2ادلسبق.
 

 المطلب الثاني
  العملإعداي خطة الحفاظ على 

على جعل إهناء عقود العمل ألسباب اقتصادية  3717لقد حرص ادلشرع الارنسي منذ قانوف  
ادية، ومن أجل ػالسبيل األخَت الذي جيب اللجوء إليو حلل ادلشكبلت اليت تواجو ادلؤسسات االقتص

فرض القانوف على أصحاب العمل إعداد خطة للحااظ  ،ذبنب اإلهناء أو على األقل لتقليل نسبتو
  3على العمل.

ملحق االتااؽ الوطٍت يف  3791قد ظهرت ىذه اخلطة ربت تسمية اخلطة االجتماعية عاـ و  
 3791.4نوفمرب  23ادلهٍت ادلتعلق حبماية الشغل بتاريخ 

أصبحت تعرؼ باسم  2332جاناي  39د االجتماعي الصادر يف جّديدبقتضى قانوف التو  
خبطة احلااظ على ، فما ادلقصود Plan de sauvegarde de l’emploi »5 »خطة احلااظ على العمل 

                                                 
 .191د/عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  1
 .380دلرجع السابق، ص ا ،العمل يف التشريع اجلزائري، عبلقة العمل الارديةالتنظيم القانوين لعبلقات د/ أضبية سليماف،  2
          .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p.631: انظر يف ذلك 3
هيل سلتاادي اللجوء إذل التسريح من جهة و ت 1974عاـ  ”Plan social“ظهرت خطة احلااظ على العمل ربت تسمية اخلطة االجتماعية  4

، 1986ديسمرب 30، قانوف 1986أكتوبر 20، قانوف 1975جاناي  03إعادة إدماج العماؿ من جهة أخرى، مث نظمتها القوانُت البلحقة كقانوف 
 .1993جاناي  27و قانوف  1989أوت  02قانوف 

                                                                                                                                            انظر يف ذلك: 5
  2002, p.279.             Gérard couturier, Du plan social au plan de sauvegarde de l’emploi, Droit social, №3, mars  

.  
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التااوض على وضع ىذه اخلطة؟ وكيف سبارس الرقابة على وضعها  يتموكيف ما ىو زلتواىا؟ العمل و 
 وتنايذىا؟

نتناوؿ يف الارع فرعُت، حيث لئلجابة على ىذه األسئلة نقسم دراستنا يف ىذا ادلطلب إذل  
جراءات التااوض حوؿ خطة إل، مث خنصص الارع الثاين تعريف خطة احلااظ على العمل األوؿ

  .كياية تنايذىاااظ على العمل و احل

 
 الفرع األول

 تعريف خطة الحفاظ على العمل
من قانوف  L1233-61ادلادة  فّ أادلشرع الارنسي خطة احلااظ على العمل، غَت  دل يعّرؼ 

ادلتمثلة أساسا يف ذبنب التسرحيات و  ،العمل الارنسي أشارت إذل الغاية ادلرجوة من إعداد ىذه اخلطة
، وعلى ىذا األساس ديكن تعريف خطة ادلسّرحُتأو التقليل من عددىا وإعادة تصنيف العماؿ 

هبدؼ ذبنب  ا:" رلموعة من التدابَت ادلتخذة من طرؼ ادلستخدـاحلااظ على العمل على أهنّ 
يف حالة تسرحيهم  ادلسّرحُتإعادة تصنيف العماؿ القتصادية أو التقليل من عددىا و التسرحيات ا

  1فعبل."

لكنو أشار يف القانوف  ،ع اجلزائري فلم يعط تعرياا زلددا خلطة احلااظ على العملا ادلشرّ أمّ  
ح ػػػػػػػػػػػػػػريػػػػادي التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليت يلتـز هبا صاحب العمل قصد تا إذل رلموعة من التدابَت احلمائية 73-33

منو على أف يكوف التسريح لتقليص عدد  67ت ادلادة ، حيث نصّ ادلسّرحُتأو التقليل من عدد 
اؿ فقد أوجبت على ادلستخدـ قبل تقليص عدد العمّ  منو 93ا ادلادة العماؿ صباعيا ال فرديا، أمّ 

 منو 93دت ادلادة يف حُت قيّ  ،اللجوء إذل صبيع الوسائل اليت من شأهنا التقليل من عدد التسرحيات
ضرورة احًتاـ معايَت ترتيب ليت من شأهنا منع اللجوء إليو، و عملية التسريح باستنااد صبيع الوسائل ا

   2التأىيل.ؿ ادلعنيُت بالتسريح كاألقدمية واخلربة و العما

                                                 
       Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p.631 انظر يف ذلك : 1

              .Gérard couturier, op.cit., p.279                                                                                              وانظر كذلك:

 .163نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص  د/ معاشو 2
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اىا باجلانب مسّ أشار إذل خطة احلااظ على العمل و فقد  37-71ا ادلرسـو التشريعي أمّ  
حات ػػػحيث تضمنت مواده رلموعة من التدابَت احلمائية اليت من شأهنا احلد من التسري ،االجتماعي

 أىدافها.ه اخلطة لكنو أشار إذل مضموهنا و و دل يعط تعرياا زلددا ذلذأو التقليل منها، غَت أنّ 
منها ما يتعلق بتجنب التسريح  التدابَت،ب أف تتضمن خطة احلااظ على العمل نوعُت من جي 

 ، ادلسّرحُتومنها ما يتعلق بإعادة تصنيف العماؿ  ،ادلسّرحُتأو التقليل من عدد العماؿ 
أصحاب العمل بتضمُت اخلطة االجتماعية  الارنسي 3771جاناي  29ويف ىذا الصدد ألـز قانوف 

  1.ادلسّرحُتخطة إعادة التصنيف بالنسبة للعماؿ   Plan socialآنذاؾ 
تصنيف العماؿ يف وظائف  ياًتض أف تتضمن خطة احلااظ على العمل تدابَت مثل إعادةو  
إجراء  دة،جدياحتياطيا يف وظائف أقل درجة من الوظائف اليت كانوا يشغلوهنا، إنشاء أنشطة شلاثلة و 

 2العمل...إخل. عملية تكوين لؤلجراء، تقليص أوقات
 خطة احلااظ على العمل تتضمن ثبلث رلموعات من األحكاـ: فإفّ  خالصة القولو  

 العبلوات.ايض ساعات العمل، زبايض األجور و كتخ تتعلق بتاادي إلغاء الوظياة :اجملموعة األوذل
ادلسبق والعمل كاإلحالة على التقاعد  ،نب التسريح رغم إلغاء الوظياةتتعلق بتج :اجملموعة الثانية

 بالتوقيت اجلزئي.
تتعلق بتسهيل عملية إعادة التصنيف بعد التسريح كإعادة التصنيف و  :الثالثة اجملموعة

Reclassement،  أولوية إعادة التشغيل بادلؤسسة،  ادلسّرحُتدة، منح العماؿ يجدإنشاء أنشطة

                                                 
       .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit. ; p.633 انظر يف ذلك: 1

  
  و اليت جاء فيها :  L1233-62انظر يف ذلك نص ادلادة  2

« Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie 

d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur 

des emplois de catégorie inférieure ; 

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du 

bassin d'emploi ; 

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le 

reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du 

volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation 

du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq 

heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois 

dont la suppression est envisagée ». 
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على االندماج يف  ادلسّرحُتمساعدة العماؿ ن على العودة إذل بلداهنم و تشجيع العماؿ ادلهاجري
 1أعماؿ أخرى.

بالرجوع إذل التشريعات اجلزائرية يف رلاؿ خطة احلااظ على العمل صلدىا ال زبتلف عن تلك و  
بل ىي أكثر ضباية للعامل لكوهنا ربتوي على تدابَت إضافية،  ،ع الارنسيير لتشادلنصوص عليها يف ا

اهدؼ إذل احملافظة  عدة إجراءات -37-71التشريعي  من خبلؿ ادلرسـو-ع اجلزائري حيث أدرج ادلشرّ 
ربدد الًتتيبات القانونية اخلاصة حبماية األجراء الذين ياقدوف عملهم ألسباب على الشغل و 

ع اجلزائري يف نص ادلادة ادلشرّ  إذ نصّ  ،ع الارنسياقتصادية، وىي اإلجراءات ناسها اليت تباهنا ادلشرّ 
بعبلقات العمل الاردية على أنو جيب على ادلستخدـ قبل القياـ ادلتعلق  33-73من قانوف  93

بتقليص عدد ادلستخدمُت أف يلجأ إذل صبيع الوسائل اليت من شأهنا التقليل من عدد التسرحيات 
 2والسيما:

كما ىو زلدد يف القانوف، اإلحالة على التقاعد وفقا للتشريع  ػ زبايض ساعات العمل، العمل اجلزئي
ا رىػدراسة إمكانيات ربويل ادلستخدمُت إذل أنشطة أخرى ديكن للهيئة ادلستخدمة تطوي ادلعموؿ بو،

إذا دل يرغبوا يف ذلك يستايدوف من التعويض عن التسريح من أو ربويلهم إذل مؤسسات أخرى، و 
 أجل تقليص عدد ادلستخدمُت.

زبتلف  ال  33-73انوف من ق 93ع اجلزائري يف ادلادة الًتتيبات اليت أوردىا ادلشرّ  ويبلحظ أفّ 
سابقا(، حيث  L321-1ادلادة  ) 3من قانوف العمل الارنسي L1233-4عن تلك الواردة يف ادلادة 

إذا بذلت كل اجلهود للتكوين وتكييف منصب  اشًتط ادلشرع الارنسي عدـ إجراء أي تسريح إالّ 

                                                 
  .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit          انظر يف ذلك:  1

p633. 
 ادلتلق بعبلقات العمل الاردية. 33-73من قانوف  93انظر ادلادة  2
   .سابقا( L321-1ادلادة  ) 2010ماي  18ادلؤرخ يف  2010-499ادلعدلة  بالقانوف   L1233-4انظر ادلادة  3

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation 

et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les 

entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. 

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur 

un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du 

salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. 

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » 
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ع الذي إعادة تصنيف العامل أصبح غَت شلكن سواء داخل ادلؤسسة أو ضمن اجملمّ  اتضح أفّ العمل و 
 1تنتمي إليو ادلؤسسة.

دل يتضمن التدابَت الكافية لتاادي تسريح أعداد كبَتة من  33-73قانوف  نظرا لكوف أفّ و  
اظ على ل نظاما متكامبل للحامراسيم تشكّ ى بادلشرع إذل إصدار قوانُت و األمر الذي أدّ  ،العماؿ

 2أو على األقل التقليل من عدد العماؿ ادلعنيُت بالتسريح. ،مناصب العمل
 37على كل ىيئة مستخدمة ألكثر من  37-71 من ادلرسـو التشريعي 31قد أوجبت ادلادة و 
تًتجم ذلك جبانب  فر اللجوء إذل التسريح االقتصادي يف إطار الًتتيبات احلمائية أأجراء تقرّ 

ادلشرع الارنسي أوجب إعداد خطة احلااظ على  اجتماعي )خطة احلااظ على العمل( يف حُت أفّ 
يوما،  13عماؿ يف ظرؼ  33عامبل، وتعتـز تسريح  13العمل على ادلؤسسات اليت تشغل أكثر من 

  3تبقى ادلؤسسات اليت تشغل أقل من ذلك غَت معنية خبطة احلااظ على العمل.و 
متمايزتُت  4يتم وضع خطة احلااظ على العمل وفق تصور ادلشرع اجلزائري على مرحلتُتو  

 متعاقبتُت:و 
وتتضمن عدة  ،37-71من ادلرسـو التشريعي  39ت عليها ادلادة نصّ  :أوال: إجراءات المرحلة األولى

 إجراءات ديكن للمستخدـ أف يتخذ واحدا منها، بعضها أو كلها، وتتمثل ىذه اإلجراءات يف:
 تكييف النظاـ التعويضي والسيما العبلوات والتعويضات ادلرتبطة بنتائج العمل،-

 الًتقية،مستوياتو دبا فيو مرتبات اإلطارات ادلسَتة و/أو ذبميد إعادة دراسة أشكاؿ مرتب العمل و -

 تنظيم عمليات التكوين التحويلي لؤلجراء الضرورية إلعادة توزيع العماؿ،-

 إلغاء تدرجيي للجوء إذل العمل بالساعات اإلضافية،-

أولئك الذين ديكنهم االستاادة من التقاعد وا السن القانونية على التقاعد و إحالة األجراء الذين بلغ-
 ادلسبق،

                                                 
 .Philippe waquet, op.cit., p.273               انظر يف ذلك:  1

 .113، ص ادلرجع السابق عبلقة العمل الاردية،التنظيم القانوين لعبلقات العمل يف التشريع اجلزائري،  د/أضبية سليماف، 2

        .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p.632: انظر يف ذلك 3

    
ادلذكور آناا أوردت استثناء على قاعدة وضع اخلطة على مرحلتُت و ىذا بالنسبة للمؤسسات اليت ىي موضع  37-31من ادلرسـو  39غَت أف ادلادة  4

ىذا واليت ذلا خطة إنعاش ذبب ادلصادقة عليها أو اليت تتم ادلصادقة عليها قبل   3771ديسمرب  13إجراءات احلل أو اليت جيب أف يتم حلها قبل 
التقاعد، الذين التاريخ، ويتمثل ىذا الستثناء يف إعداد خطة احلااظ على العمل يف مرحلة واحدة يتم من خبلذلا تعيُت قوائم األجراء الذين حيالوف على 

 داءات التأمُت على البطالة.أحيالوف على التقاعد ادلسبق، الذين يتم توزيعهم و الذين يسرحوف قصد االستاادة من 
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 بالتوقيت اجلزئي،إدخاؿ تقسيم العمل والعمل -

 د عقود العمل احملددة ادلدة.ديعدـ ذب-

 
تستوجب الوضعية : التعويضاتتكييف النظام التعويضي والسيما العالوات و لبالنسبة ػ 3

ا ضماف استمرارية نشاط ادلؤسسة االقتصادية احلرجة للمؤسسة أف يتخذ رئيسها التدابَت اليت من شأهن
يعيد النظر يف نظاـ التعويضات دبا الًتقيات، ويؤخر صرؼ العبلوات، و انتظاـ، فلو أف جيمد سَتىا بو 

يف ىذا الشأف قضت زلكمة النقض الارنسية عاـ ولو حىت إلغاء ادلكافآت، و  ،حيقق مصلحة ادلؤسسة
ذلك بالعدوؿ عن العرؼ الذي  و  ،ذه ادلستخدـ بتخايض أجور عمالوبتأييد اإلجراء الذي ازب 3773

اليت أصبحت حقا مكتسبا ذلم و على الشهر الثالث عشر كمكافأة،  ماؿكاف دبوجبو حيصل الع
هبا ادلؤسسة دفعت  الظروؼ ادلالية الصعبة اليت سبرّ  دبقتضى العرؼ الساري يف ادلؤسسة، غَت أفّ 

 1ادلستخدـ إذل إلغاء ىذه ادلكافأة.
قدر من ادلاؿ من أجل تاادي تااقم أزمة ادلؤسسة وذبنب اللجوء إذل عملية التقليص وتوفَت و  

ن ظروؼ العمل ما أف يلجأ إذل ضغط مصروفاتو مىت رأى مللمستخدـ أف يضيق دائرة نشاطو و  حيق
احملافظة على دده و ػذي يهػطر الػي اخلػلو ازباذ ما يراه من الوسائل الكايلة بتوقيدعو إذل ذلك، و 
 2مصاحلو ادلشروعة.

تجميد  /أووا فيه مرتبات اإلطارات المسيرة مستوياته بمإعاية يراسة أشكال مرتب العمل و ػ 2
تاادي تسريح عمالو ومراعاة دلصلحة مؤسستو تخدـ يف إطار احلااظ على الشغل و حيق للمس: الترتقية

و حىت بالنسبة للعماؿ ادلؤىلُت سواء بالنسبة للعماؿ البسطاء أ ،أف يلجأ إذل زبايض مرتبات عمالو
ديل لعقد العمل دلواجهة ىذه الظروؼ الصعبة كأف يقـو ادلسَتين، وينطوي ىذا اإلجراء على تعو 

ذبميد الًتقيات إذل حُت ذباوز ادلؤسسة ظروفها الو أو إنقاص ساعات العمل، و بتخايض أجور عمّ 
 الصعبة.
ية ػمالػاألزمات ال ويف ىذا اإلطار أصدرت زلكمة النقض ادلصرية حكما جاء فيو:" إفّ  

واالقتصادية اليت سبر هبا ادلؤسسة قد تدفع ادلستخدـ إذل تعديل عقد العمل دلواجهة ىذه الظروؼ 

                                                 
 .544حلايظ بقة، سلطة ادلستخدـ يف تعديل عقد العمل، ادلرجع السابق ص عبد ا 1
 .276، ص 1972لومصرية، القاىرة، نغعصمت اذلواري، قضاء النقض يف منازعات العمل و التأمينات االجتماعية، ادلكتبة األ  2
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احملافظة على مصاحلو ادلشروعة كأف كايبل بتوقي اخلطر الذي يهدده و   ولو ازباذ ما يراه، الصعبة...
 1يقـو بتخايض أجور عمالو أو إنقاص ساعات العمل..."

من  19ألزمت ادلادة : التحويلي لألجراء الضرورية إلعاية توزيع العمال تنظيم عمليات التكوي ػ 1
تنظيم و  ،ربسُت ادلستوى لصاحل العماؿدبباشرة أعماؿ تتعلق بالتكوين و  كل مستخدـ 33-73 قانوف

تطبيقية دلمارسة مهنة ما، يف الشباب من اكتساب معارؼ نظرية و  أعماؿ تتعلق بالتمهُت لتمكُت
 كل عامل دبتابعة دورات التكوين اليت ينظمها ادلستخدـ.  منو 11 حُت ألزمت ادلادة

عتربه وا ،37-71دور قانوف ػع اجلزائري اىتم بالتكوين قبل صادلشرّ  ذكره أفّ ا سبق ياهم شلّ و  
 ضرورة عملية قبل أف يدخل ضمن الضرورات االقتصادية للحااظ على الشغل.

وذلك  ،إليها ادلستخدـ إلعادة توزيعهم يعد تكوين العماؿ من بُت الوسائل اليت يلجأو  
باالتصاؿ باروع ادلؤسسة أو قطاع النشاط الذي تتبعو ادلؤسسة أو ادلصاحل العمومية للشغل، فيؤدي 

دة ادلقًتحة عليهم، إضافة إذل دراسة إمكانية ربويلهم يداجلتكوينهم إذل جعلهم مؤىلُت للمناصب 
 2يرىا أو ربويلهم إذل مؤسسات أخرى.إذل أنشطة أخرى ديكن للهيئة ادلستخدمة تطو 

: بإمكاف ادلستخدـ زبايض ساعات العمل عّما ىو مقرر بالنسبة لتخفيض ساعات العملـ  1
مثاؿ ذلك ما قامت بو و  ،قانونا، بغرض التقليل من الناقات ادلالية وتااديا لتقليص عدد العماؿ

يقضي بتحديد مدة العمل يف  3771نوفمرب  31إذ ازبذت قرارا بتاريخ  ،مؤسسة األشغاؿ بتيزي وزو
 36صباحا إذل  37ف توقيت العمل من و على أف يك ،أياـ 31موزعة على  3ساعة 11األسبوع ب 

 13ادلدة األسبوعية للعمل ب  ORACمشتقاتو دت مؤسسة إنتاج احلليب و بينما حدّ  مساء،
         4ساعة.

، 3776أفريل  32و 33نظرا ألمهية ىذا اإلجراء كاف زلل مناقشة يف الثبلثية ادلنعقدة يف و  
الناصبة عن احلكومة باقًتاح زبايض ساعات العمل دلعاجلة الضغوطات حيث تقدمت كل من النقابة و 

                                                 
 .49، ص1986أة ادلعارؼ، اإلسكندرية، سعيد أضبد شعلة، موسوعة القضاء العارل، منش 1
 .193د/معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص  2

ساعة أسبوعيا تسري ابتداء  35تقدر ب 1998جواف  13الصادر بتاريخ  Aubryأصبحت ادلدة القانونية للعمل يف فرنسا دبوجب قانوف أوبري  3
 ، انظر يف ذلك:2002تداء من جاناي عامبل و يعمم على صبيع ادلؤسسات اب 20بالنسبة للمؤسسات اليت تشغل أكثر من  2000جاناي  01من 

CORRINE PIZZIO-Delaporte, droit du travail, édition Vuibert, paris,1998, p.79                                                
                                                                                                  .  

 .169د/معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص  4
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مل د ادلدة القانونية للعالذي حدّ  31 -79كللت ىذه اجملهودات بصدور األمر األزمة االقتصادية، و 
       1أياـ عمل على األقل. 31ساعة موزعة على  13األسبوعي ب

ازبذ ىذا اإلجراء كتدبَت من تدابَت ضباية  :ـ بالنسبة لإلحالة على التقاعد والتقاعد المسبق1
حيث يضمن ذلم دخبل بديبل دوف أف يكلف ادلؤسسة أعباء  ،وادلهددين بالتسريح ادلسّرحُتاؿ العمّ 

مالية، لذلك يتعُت على كل مستخدـ عند جلوئو إذل التسريح االقتصادي أف يبدأ بإحالة من بلغوا 
   2السن القانونية على التقاعد.

التقاعد ىو  ألفّ  ،اإلحالة على التقاعد ال تندرج ضمن أساليب تقليص عدد العماؿ غير أنّ  
ادلستخدـ ال يتحمل أي التزاـ  هاية الطبيعية للحياة ادلهنية عند بلوغ العامل السن القانونية، كما أفّ الن

لكوف احلق يف التقاعد ينشأ عن تلك االشًتاكات اليت دفعها العامل بانتظاـ  ،ذباه العامل ادلتقاعد
 خبلؿ حياتو ادلهنية.

التقاعد من التقليل من ادلؤسسة بعد إحالة العماؿ البالغُت السن القانونية على  تستايدو  
فنكوف أماـ تقليص لعدد العماؿ بأقل  ،األجور اليت كاف يتقاضاىا العماؿ ادلتقاعدوفالناقات و 
   3التكاليف.
ر ر حلماية العماؿ األجراء من خطا اإلحالة على التقاعد ادلسبق فهو إجراء وقائي قرّ أمّ 
إحالتو على التقاعد ادلسبق تضمن لو  ياقد دخلو فإفّ القتصادي، فعوض أف يسرح العامل و التسريح ا

وال ديكن تسريح  ،احلااظ على دخل بديل، ويتم اللجوء إليو بعد استنااد عملية اإلحالة على التقاعد
    4أي عامل يستويف شروط االستاادة من خدمات التقاعد ادلسبق.

قاعد ادلسبق كل عامل أمت مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشًتاكات تعادؿ يستايد من التو 
و ديكن للعامل احلصوؿ على معاش سنة على األقل دوف أخذ شرط السن بعُت االعتبار، غَت أنّ  12

ىذا ل و ػة عمػسن 12تقاعد يتناسب مع عدد سنوات العمل ) تقاعد نسيب( حىت وإف دل يكمل مدة 
 23أدى مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشًتاكات تعادؿ الذي بلغ اخلمسُت و للعامل الذكر بالنسبة 

                                                 
 .ادلرجع ناسو، الصاحة ناسها  1

من قانوف  36سنة على األقل يف العمل )انظر ادلادة  31بالنسبة للمرأة مع قضاء  11سنة بالنسبة للرجل و 63حددت السن القانونية للتقاعد ب  2
 ادلعدؿ و ادلتمم(. 11/32

 . 161ص، ادلرجع السابق، و نبارل فطةد/معاش 3

ادلتعلق بالتقاعد ادلسبق" دينع تسريح أجَت يستويف شروط  3771ماي  26ادلؤرخ يف  33-71من ادلرسـو التشريعي  31انظر نص ادلادة    4
 االستاادة من خدمات التقاعد ادلسبق لسبب اقتصادي". 
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تكوف قد أدت مدة عمل سنة و  11سنة على األقل، أّما بالنسبة للمرأة العاملة فيشًتط فيها أف تبلغ 
   1سنة. 31فعلي نتج عنها دفع اشًتاكات تعادؿ 

الذين ىم يف حالة انقطاع مؤقت و ال ديكن أف يستايد من أحكاـ ىذا النظاـ العماؿ أنّ  إالّ 
عن العمل بسبب بطالة تقنية أو بطالة بسبب التقلبات ادلناخية أو يف حالة انقطاع مؤقت أو دائم 
عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو كارثة طبيعية، وكذا بالنسبة لؤلجراء ذوي العقود 

يوف أو العاملوف يف بيواهم أو العاملوف لدى اؿ ادلومسالعمّ دة أو العاملُت حلساهبم اخلاص و زلددة ادل
    2تأديبيا أو ادلستقيلُت. ادلسّرحُتعدة مستخدمُت، أو 

غَت قابلة إطار ىذا النظاـ تعترب هنائية و  لكن ما ذبدر اإلشارة إليو أف تصاية ادلعاش يف
مكرر فقرة  36ىذا ما نصت عليو ادلادة و  ،لو عاد العامل دلزاولة نشاط مأجور آخرللمراجعة حىت و 

إذ ال يتمكن من احلصوؿ على  ،ل خرقا للقواعد احلمائيةو ىذا ما يشكّ  ،31-79 األمرمن  31
أي ال ديكن لصاحب  32-11 من قانوف 36معاش كامل إضافة إذل عدـ خضوعو ألحكاـ ادلادة 

   3ادلعاش ادلسوى يف إطار التقاعد ادلسبق أف يستايد من احلد األدىن ادلضموف للمعاش.
ف و نظرا لبلنعكاسات السلبية لنظاـ التقاعد ادلسبق على حقوؽ العماؿ اشًتط ادلشرع أف يكو 

على التقاعد  يًتتب على إحالة العاملو  ،العامل دوف سواهمن طلب اإلحالة على التقاعد صادرا 
على الطرؼ  ادلسبق بإرادة ادلستخدـ البطبلف وذلك من أجل إضااء الطابع احلمائي ذلذا اإلجراء

ة، احلرة وغَت ادلعيبة للعامل باإلرادة الصرحي عليو ال ديكن تصور تقاعد نسيب إالّ الضعيف يف العبلقة، و 
       4ىذا ما ىو جاري بو العمل لدى الصندوؽ الوطٍت للتقاعد.وذلك عن طريق طلب كتايب، و 

على  33-73 من قانوف 66ت ادلادة نصّ  د عقوي العمل المحدية المدة:جديبالنسبة لعدم تػ 6
محدودة، ػومن بينها انقضاء أجل عقد العمل ذي ادلدة ال ،احلاالت اليت تنتهي فيها عبلقة العمل

ده على أساس قاعدة العقد شريعة يدبانقضاء العقد احملدد ادلدة حيق للمستخدـ التمسك بعدـ ذبو 
جاء فيو  21/33/3771يخ بتار  331177، ويف ىذا اإلطار أصدرت احملكمة العليا القرار رقم ادلتعاقدين

                                                 
ماي  13ادلؤرخ يف  31-79ادلتعلق بالتقاعد ادلعدؿ و ادلتمم باألمر  3711 جويلية 32ادلؤرخ يف  32-11مكرر من قانوف  36انظر نص ادلادة  1

 ادلتعلق بالتقاعد ادلسبق. 3771ماي  26ادلؤرخ يف  33-71من ادلرسـو التشريعي  39و ادلادة 3779
 بق(.) ادلتعلق بالتقاعد ادلس3771ماي  26ادلؤرخ يف  33-71من ادلرسـو التشريعي  1و 1انظر أحكاـ ادلادتُت   2

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة  حوؿادللتقى الوطٍت الثاين  يفقويدر ميمونة، نظاـ التقاعد يف ظل اإلصبلحات االقتصادية اجلزائرية، مداخلة مقدمة  3
 .397، ص 2333مارس  33و33وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 

 .311، ص السابقادلرجع  قويدر ميمونة، 4
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جيعل حدا للعبلقة بانتهاء مدة العقد احملدودة ادلدة، وال دينح أي  66يف مادتو  33-73 أّف القانوف
توارل عقود زلددة ادلدة ال جيعل من عبلقة العمل عبلقة غَت  دىا...، وأفّ يدحق مكتسب يف ذب

   1زلدودة ادلدة.
قتصادية للتخايف من حدة ادلدة وسيلة للمؤسسة االد عقود العمل احملددة يدويعترب عدـ ذب 
 للتخلص من الناقات الزائدة.أزمتها و 

 
مرسـو ػمن ال 7و 1ت عليها ادلادتاف : تتمثل يف األحكاـ اليت نصّ ثانيا: إجراءات المرحلة الثانية

 بإحدى العمليتُت اآلتيتُت أو كليهما: 31ت عليها ادلادة تتعلق بالتدابَت اليت نصّ ، و 71-37
أو قطاع النشاط التابع لو  أ ػ تنظيم ادلستخدـ عمليات التوزيع لؤلجراء ادلعنيُت باالتصاؿ بالارع

 اإلدارات القطاعية ادلختصة.وادلصاحل العمومية للشغل والعمل والتكوين ادلهٍت و 
إعادة التصنيف شرطا من شروط صحة  اعترب ادلشرع الارنسي إعادة توزيع العماؿ أو كما مساه 

أي على مستوى قطاع  ،سواء تعلق األمر بإعادة التوزيع الداخلي أو اخلارجي ،التسريح االقتصادي
 ع.مّ النشاط أو اجمل

علية ػكوف فػعملية إعادة التصنيف جيب أف ت دت زلكمة النقض الارنسية على أفّ أكّ و  
   2.ادلسّرحُتذل تقليل عدد إحقيقية تؤدي حتما و 

ع يف دائرة ووسّ  ،خارجياكرة إعادة توزيع العماؿ داخليا و ع اجلزائري تبٌت فادلشرّ  أفّ يالحظ و         
أضاؼ ادلصاحل العمومية للشغل و  ،عجملمّ احيث بدأ بادلؤسسة وفروعها مث قطاع النشاط و  ،التوزيع

جاد يف احلااظ على ادلشرع  يدؿ على أفّ ا شلّ  ،دارات القطاعية ادلختصةإلالعمل والتكوين ادلهٍت و او 
 تاادي التسريح االقتصادي.مناصب الشغل و 

 إنشاء أنشطة تدعمها الدولة إذا اقتضى األمر ذلك لصاحل األجراء ادلعنيُت بإعادة التوزيع:  -ب
دة يجدمن أىم التدابَت اذلادفة إذل احلااظ على مناصب الشغل تكال الدولة بإنشاء أنشطة  
كمساعدة العماؿ على إنشاء مؤسسات صغَتة ومتوسطة عن طريق   ،العماؿ ادلعنيُت بالتسريحلصاحل 

وتتوذل الدولة التكال هبم عن طريق مساعداهم أو عن  ،اشًتاؾ رلموعات من العماؿ يف مشروع ما

                                                 
ضد ادلدير العاـ للمؤسسة الوطنية للمنظاات ومواد الصيانة ( ؿ. أقضية )، 331177رقم ملف ، 21/33/3771تاريخ  احملكمة العليا انظر قرار  1

 .367، ص 3779احملكمة العليا،  عدد خاص، اجلزء الثاين، اجمللة القضائية،بسور الغزالف، 
         .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p. 636انظر في ذلك:  2
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من أىم ادلؤسسات اليت استاادت من ادلؤسسات دلساعداها على النهوض واالنتعاش، و طريق دعم 
-GENIادلؤسسة الوطنية لئلصلازات احلديدية و  EPLF ساعدات مؤسسة ترقية السكن العائليىذه ادل

SIDER  ، تقدًن ادلساعدات اقتصرت على ادلؤسسات اليت تساىم يف تنايذ ادلخطط   أفّ عليو يتبُّت و
 البلدية.ة و ػتصاية الكثَت من ادلؤسسات الوالئييف حُت مت حل و  ،الوطٍت للتنمية

طة اليت دعمتها الدولة لصاحل العماؿ عملية توصيل أنابيب الغاز وأسبلؾ من بُت األنشو  
وىي العملية اليت أوكلتها مؤسسة سونلغاز لبعض ادلؤسسات الصغَتة اليت تعمل يف ىذا  ،الكهرباء

    1اجملاؿ.
يف إطار ادلرحلة  37-71 من ادلرسـو 37ا تدابَت خطة العمل ادلنصوص عليها يف ادلادة أمّ 

ن يستايدوف من تدابَت احلماية، فهي تتعلق بتحديد ادلعايَت وادلقاييس اليت ربدد األجراء الذي ،الثانية
جيب أف يستايد ىؤالء راء ادلوزعُت حسب أماكن العمل، و بشروط إعداد القوائم االمسية لؤلجو 

البطالػة  داءات التأمُت عنأق، األجراء من اإلحالة على التقاعد، قبوؿ اإلحالة على التقاعد ادلسب
 التوظيف التعويضي عن طريق إعادة التوزيع.و 

ح أو التقليل ػة التسريػمليػع على توفَت صبيع الوسائل اليت من شأهنا توقيف عحرصا من ادلشرّ و  
حوافز للمؤسسات اليت ربرص على بل عمل على منح تشجيعات و  ،منها دل يكتف بالتدابَت السابقة

على :" ديكن ألي مستخدـ يقـو  37-71 من ادلرسـو 21احلااظ على عماذلا، حيث نصت ادلادة 
بتنايذ تدابَت من شأهنا ذبنب اللجوء إذل تقليص عدد العماؿ أو زبايضهم أف يطلب مساعدات 

.". عمومية كما ينصّ   عليها ىذا ادلرسـو
 2يلي :  تتمثل ىذه التدابَت فيماو  

 زبايض أو إعااء جبائي و/ أو شبو جبائي يف إطار قوانُت ادلالية، -

إنشاء نشاطات لصاحل أجراء التمويل اجلزئي لدورات التكوين والتحويل و إعانة يف باب  -
ادلؤسسة يف إطار اتااقية تربط ادلستخدـ دبصاحل اإلدارة ادلكلاة بتسيَت الصندوؽ الوطٍت لًتقية 

 الشغل و إدارتو،

                                                 
 .191د/معاشو نبارل فطة، ادلرجع السابق، ص   1

عملهم بصاة ادلتضمن احلااظ على الشغل وضباية األجراء الذين قد ياقدوف  1994ماي  26ادلؤرخ يف  09-94من ادلرسـو  26انظر نص ادلادة   2
 ، ادلشار إليو سابقا.ال إرادية
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ح الصندوؽ الوطٍت لًتقية الشغل ضمانات ضرورية للحصوؿ على قروض لتمويل من -
 دة.يجد/ أو إلنشاء نشاطات رات دفع طاقات اإلنتاج القائمة واستثما

 الوػخدـ يف أعمػل اإلدارة احمللية بدعم رلهودات ادلستديكن أف تتمثل ىذه ادلساعدات يف تكاّ و 
 1طريق:ذلك عن نشاطاتو للمحافظة على الشغل و و 
 ،ادلسّرحُتدعم ادلستخدـ لتوظيف األجراء -
 ،ادلسّرحُتتنظيم ورشات عمل ذات مناعة عامة لصاحل األجراء  -
وسائلو الضرورية إلنشاء نشاطات أخرى للحصوؿ على عوامل اإلنتاج و  ادلسّرحُتمساعدة األجراء -

 حلساهبم اخلاص.

 
 الفرع الثالث

 العمل وكيفية تنفيذها إجراءات التفاوض حول خطة الحفاظ على 
إذ تعترب كوسيلة  ،التشاور من ادلبادئ اليت تتمسك هبا اذليئات ادلمثلة للعماؿيعترب التااوض و  

عليو ستتم و اوض حوذلا، ػبعد التا ال ديكن تنايذ خطة احلااظ على العمل إالّ ، حيث حلماية حقوقهم
 يليها كياية تنايذ ىذه اخلطة.دراسة إجراءات التااوض حوؿ خطة احلااظ على العمل مث 

 
تعترب خطة احلااظ على العمل من  :أوال: إجراءات التفاوض حول خطة الحفاظ على العمل

ترسل إذل زبضع دلناقشة شلثلي العماؿ و  اهنّ أ ة، غَتدادلنار  وجهة نظر قانونية تصرؼ بإرادة ادلستخدـ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2بآرائهم واقًتاحااهم. إدارة العمل اليت تتلقى زلاضر اجتماع شلثلي العماؿ مزودة

على أف يعرض ادلستخدـ أو شلثلو زلتوى  37-71ادلرسـو التشريعي  يف ىذا االذباه نصّ و  
نة ادلسامهة أي على جل -دبجرد ادلصادقة عليها –يشمل رلموع التدابَت ادلقررة يف اجلانب االجتماعي 

ادلنظمات النقابية التمثيلية لعماؿ ادلؤسسة يف إطار اجتماعات مناصلة تعقد خصيصا جلنة ادلشاركة و 
 3تتضمن زلتوى اجلانب االجتماعي. ذلذا الغرض، ويرفق االستدعاء بوثيقة

                                                 
 ادلشار إليو سابقا. 09-94من ادلرسـو التشريعي  27دة راجع أحكاـ ادلا 1
 .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p. 633 انظر يف ذلك: 2

 ادلشار إليو سابقا. 37-71من ادلرسـو التشريعي  31-33-33انظر يف ذلك ادلواد 3
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ور حوؿ مضموف اجلانب اهدؼ ىذه االجتماعات إذل اهيئة الظروؼ ادلبلئمة للتشاو  
 شروط تنايذه حبيث تسمح:االجتماعي و 

عند االقتضاء إذل التحكيم حلل  راداها يف اللجوء إذل ادلصاحلة والوساطة و ػ لؤلطراؼ أف تؤكد على إ
 اؿ.كل نزاع قد يطرأ يف ىذا اجمل

يعرضوا الوضع االقتصادي وادلارل وكذا مضموف اجلانب لي اذليئة ادلستخدمة أف يوضحوا و ػ دلمث
 االجتماعي.

توصيااهم حوؿ مضموف اجلانب آرائهم واقًتاحااهم ومبلحظااهم و  ػ دلمثلي العماؿ أف يعربوا عن
 االجتماعي.

الطرؽ اليت يتم هبا ات و اليت تتم وفق اإلجراء -ورات ادلشاو ل ىذه االجتماعات تشكّ و  
تشكل اإلطار الذي يتم فيو التااوض يف  –التااوض اجلماعي قصد إبراـ اتااقية أو اتااؽ صباعي 

ذل اتااؽ خاص بادلسائل العلمية واإلجرائية شكل جلاف مشًتكة متساوية األعضاء هبدؼ التوصل إ
الطرفاف تثبت ضات بتحرير زلضر يوقعو على أف تتوج ىذه ادلااو  1،ادلهنية ادلًتتبة على إجراء التسريحو 

يتم حسم ادلسائل ادلختلف و ، خبلؼضاء ادلسائل اليت تظل زلل رباظ و عند االقتفيو نقاط االتااؽ و 
بواسطة ماتش العمل باعتباره ادلكلف بإجراء ادلصاحلة اخلاصة ا عن طريق اللجوء إذل ادلصاحلة و فيه

رة إذل التحكيم االختياري كما ىو زلدد يف القانوف بالنزاعات اجلماعية يف العمل، أو عند الضرو 
 2اخلاص بتسوية النزاعات اجلماعية للعمل.

ادلسائل الواردة يف وثيقة ادللف االجتماعي )خطة حالة االتااؽ على صبيع البنود و  ا يفأمّ  
كتابة   دلستخدـ لدىبعد إيداعو من طرؼ ا ىذا االتااؽ ال يكوف نافذا إالّ  احلااظ على العمل( فإفّ 

الكيايات ادلتاق عليها يف ظل احًتاـ ادلختصُت إقليميا وفقا لآلجاؿ و  ماتشية العملضبط احملكمة و 
   3أحكاـ ىذا ادلرسـو التشريعي احًتاما صارما.

استكماؿ سلتلف ىذه ادلراحل والعمليات ال تسمح للمؤسسة ادلستخدمة الشروع يف  أفّ  إالّ  
ددت ػػػػػػػػػػػد سػػا قإذا أثبتت ادلؤسسة ادلعنية بأهنّ  و مع شلثلي العماؿ إالّ تنايذ برنامج التسريح ادلتاق علي

                                                 
 .191ادلرجع السابق، ص  التنظيم القانوين لعبلقات العمل يف التشريع اجلزائري، عبلقة العمل الارديةد/ أضبية سليماف،  1

 .197، ص ناسوادلرجع   2

 ادلشار إليو سابقا. 37-71من ادلرسـو التشريعي  31انظر ادلادة  3



111 
 

اشًتاكات التأمُت على البطالة  أو تسدد بانتظاـ مسامهات واشًتاكات الضماف االجتماعي دبا فيها
  1التقاعد ادلسبق.و 

 

ظ على طة احلااينبغي على ادلستخدـ بعد وضعو خ :ثانيا: كيفية تنفيذ خطة الحفاظ على العمل
 و ال ديكنػما داـ أف ىذه اخلطة تنشأ بتصرؼ منارد من ادلستخدـ فإنّ العمل أف يقـو بتنايذىا، و 

 2دة.يجدال ديكن أف تضع على عاتق العماؿ التزامات األخَت، و  أف يتولد عنها حقوؽ لصاحل ىذا
عليها القانوف أو االتااقيات  ال ديكن ذلذه اخلطة أف تنقص من حقوؽ العماؿ اليت نصّ و  

اجلماعية اليت تنطبق على ادلؤسسة، فعلى سبيل ادلثاؿ إذا كاف ىناؾ اتااؽ صباعي يلـز ادلستخدـ 
ادلستخدـ ال ديكن أف حيتج خبطة احلااظ  بالسعي إلعادة تصنيف العماؿ يف حالة إلغاء الوظياة فإفّ 

 3اإلهناء. على العمل اليت تنص على خاض الدرجة ادلهنية لتجنب
ر د بناسو االلتزامات اليت ينوي االلتزاـ هبا اذباه عمالو، فإذا قرّ على ادلستخدـ أف حيدّ و  

د من يستايد من ىذه ادلكافأة بإمكانو أف حيدّ  ، فإفّ مثبل تنظيم ذىاب إرادي مع مكافأةادلستخدـ 
حُت ال يستايد  ، يفف وظائف زلددة بادلؤسسةأي اقتصار االستاادة على بعض العماؿ الذين يشغلو 

اؿ الذين ال تتوفر فيهم الشروط احملددة يف خطة احلااظ على العمل من ذلك، وينطبق الوضع العمّ 
اؿ الذين ال يعملوف يف الوظائف ادلقًتحة إذ ال يستطيع العمّ  ،على اإلحالة على ادلعاش ادلبكر

ىذه احلرية ادلًتوكة للمستخدـ ليست مطلقة، إذ  للتقليص من االستاادة من ادلعاش ادلبكر، غَت أفّ 
ليس بإمكاف ىذا األخَت أف حيصر االستاادة من نصوص خطة احلااظ على العمل بعض العماؿ 

 4عندما يكوف استبعاد العماؿ اآلخرين ربت طائلة التمييز بُت عمالو.

دة ارتباطو خبطة يف ربديد م كما يلتـز ادلستخدـ بتحديد مدة احلااظ على العمل، فهو حرّ  
د التزاماتو دلدة يستطيع أف حيدّ  ربديد مدى التزامو يف اخلطة، و احلااظ على العمل على غرار حريتو يف

                                                 
م  المرسوم التشريعي  23 ، شرحا للماية ادلرجع السابق، ص التنظيم القانوين لعبلقات العمل يف التشريع اجلزائري، عبلقة العمل الارديةد/ أضبية سليماف،  1

71-37. 

  .Bernard BOUBLI , Trente ans après un nouveau visage du licenciement économique, Dr. Soc,№ 3: انظر يف ذلك  2
   Mars 2007, p.294 ; voir aussi Jean PELISSIER , Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO,  

op.cit.; p. 638.                                                                                                                                                          
       Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p.638: انظر يف ذلك 3

 .111وانظر يف ىذا ادلعٌت د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص 
 .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p.639      :انظر يف ذلك  4
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بإمكاف ادلستخدـ إذا كانت تصرفاتو دلدة غَت زلدودة أف ياسخ بإرادة مناردة ىذا غَت زلددة، و 
ناشئة عن ىذا التصرؼ حىت انقضاء ا إذا كانت دلدة زلددة فعليو أف يتقيد بالنصوص الالتصرؼ، أمّ 
ادلستخدـ ال ديكنو أف يرجع يف التزاماتو الواردة يف خطة احلااظ على العمل  عليو فإفّ و  ،ادلدة احملددة

 1إذا كانت ىذه االلتزامات دلدة غَت زلددة. إالّ 
و وإذا كاف ادلستخدـ ملزما باستشارة شلثلي العماؿ عند وضع خطة احلااظ على العمل فإنّ 

طة، ينبغي أف تكال السلطة اإلدارية التنايذ الاعلي للخلـز باستشاراهم وإعبلمهم عند تنايذىا، و م
بالنسبة  Valeur d’engagementالعمل فإهنا تكتسب قيمة التعهد  وعندما تتأيد خطة احلااظ على

ديكن و  خطة،ػللمستخدـ، إذ ديكن احلكم عليو بالتعويض إذا خالف التدابَت ادلنصوص عليها يف ال
 2شلثلي العماؿ.ل يف إطار مناقشة بُت ادلستخدـ و تعديل خطة احلااظ على العم

 
 الفرع الرابع

 الرتقابة على وضع خطة الحفاظ على العمل وعلى تنفيذها
ح حقوقو، سواء كانت ىذه الرقابة تعترب الرقابة من أىم الضمانات اليت تكال للعامل ادلسرّ  

 إدارية أـ قضائية.

 
 13نظم ىذه الرقابة يف فرنسا قانوف  :الرتقابة اإليارية على وضع خطة الحفاظ على العملأوال: 

تتأكد السلطة اإلدارية  3716ديسمرب  13قانوف  دبقتضى، و 3771جاناي  29قانوف و  3716ديسمرب 
لعمل وقيامها أيضا باستشاراهم خطة احلااظ على ا من قياـ ادلستخدـ بإعبلـ شلثلي العماؿ دبحتوى 

دعواهم إذل االجتماع، كما ذلا أف تتحقق من احًتاـ القواعد اخلاصة بالتدابَت االجتماعية ادلنصوص و 
 3ات واالتااقيات اجلماعية.ػااقػواردة يف االتػمن قانوف العمل أو ال L1233-32عليها يف ادلادة 

                                                 
 .116د/زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص   1
 .119ص، ناسوادلرجع  2

 يلي: تنص على ما اليت الارنسيمن قانوف العمل    L1233-53انظر ادلادة  3
« L'autorité administrative vérifie que : 

1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et 

conventionnelles en vigueur ; 

2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des 

conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ; 

3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en œuvre. » 
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جراء من فإذا اكتشات وعاينت عدـ مشروعية إ ،ف تقـو بإجراء التحقيقات الضروريةأوذلا  
اإلجراءات تتوجو برأيها إذل ادلستخدـ يف اآلجاؿ ادلنصوص عليها قانونا، لتحديد طبيعة عدـ 

، ويتم ربرير نسخة من ىذا الرأي إلرساذلا إذل جلنة ادلؤسسة، ويف حالة عدـ 1ادلشروعية اليت عاينتها
دلستخدـ باإلجابة عن وينتج عن ىذا الرأي آثار قانونية، حيث يلتـز ا ،وجودىا إذل شلثلي العماؿ

بعد تاريخ إرساؿ خطاب اإلعبلـ إذل  مبلحظات اإلدارة، وال ديكنو تبليغ التسرحيات ألصحاهبا إالّ 
 السلطة اإلدارية ادلختصة.

رأي اإلدارة ال ديكن أف يكوف موضوع ذباوز السلطة  رللس الدولة الارنسي يرى بأفّ  غَت أفّ  
ا وفقا أمّ ، 2دبجرد الرد تهدؼ منع التسريح وال يلـز ادلستخدـ إالّ ىذا الرأي ال يس والطعن باإللغاء ألفّ 

فينبغي على السلطة اإلدارية أف تعاين عدـ وجود خطة احلااظ على  3771اناي ػج 29لقانوف 
أياـ على األكثر من تاريخ تبليغ مشروع  31العمل، وتبّلغ زلضر عدـ الوجود إذل ادلؤسسة خبلؿ 

 3اإلهناء اجلماعي الذي توجهو ادلؤسسة ادلستخدمة للسلطة اإلدارية.
د ال يقيّ شئ أي التزاـ على عاتق ادلؤسسة و غياب خطة احلااظ على العمل ال ين غَت أفّ  

لتزامات اليت حقوؽ ادلستخدـ، فهذا اإلجراء ال يعدو أف يكوف سوى رلّرد إنذار بعدـ احًتاـ اال
  4فرضها القانوف.

اللتزامات و دل حيًـت اعلى اإلدارة أف تلات انتباه ادلستخدـ يف بداية إجراءات التسريح بأنّ و  
ؤدي إذل ترتيب ػرؼ اإلدارة ال يػىذا التدخل من ط تقـو بإثبات ذلك، علما أفّ اليت فرضها القانوف، و 

 5يكوف زلبل لدعوى اإللغاء أماـ القاضي اإلداري. داري ال ديكن أفالقرار اإل أفّ أي أثر قانوين و 
                                                 

 اليت تنص على ما يلي:قانوف العمل الارنسي  من L1233-56انظر ادلادة 1 
 « Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle 

effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie 

simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.  

L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux 

représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à 

l'article L. 1233-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres 

de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. » 

 
  .Jean PELISSIER, Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , op.cit.; p.634.     انظر يف ذلك:  2

 اليت تنص على ما يلي: قانوف العمل الارنسي من L1233-52ادلادة انظر   3
« En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61, alors que l'entreprise est 

soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a 

eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à 

l'article L. 1233-46. » 
          .p.634 Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, op.cit.         انظر يف ذلك: 4

 .113 د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص  5
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تعترب الرقابة القضائية أكثر أمهية من  ثانيا: الرتقابة القضائية على وضع خطة الحفاظ على العمل:

رنسي على:" يكوف التسريح باطبل من قانوف العمل الا L1235-10الرقابة اإلدارية ، إذ تنص ادلادة 
 واليت تندرج ضمن خطة  ، L1233-61نة يف ادلادة خطة إعادة التصنيف ادلبيّ  عدًن األثر طادلا أفّ و 

م ػبلمهػهم وإعػاحلااظ على العمل دل يقدمها ادلستخدـ دلمثلي العماؿ الذين جيب االجتماع ب
 1استشاراهم."و 

يتقرر البطبلف حبكم قضائي عادي، وديكن للقاضي أف حيكم ببطبلف التسريح وإعادة إدماج و  
 En cas)ل ادلاصوؿ يف منصب عملو يف حالة عدـ كااية خطة احلااظ على العملالعام

d’insuffisance du plan social)   ّ2.إذا أصبحت عملية إعادة اإلدماج مستحيلة إال  

قاضي ادلوضوع أف يلغي إجراء اإلهناء )إلغاء التسريح( بل جيب عليو ذلك إذا أغال  يستطيعو  
ادلستخدـ تقدًن خطة إعادة التصنيف للجنة ادلؤسسة، أو إذا كانت اخلطة ال تتضمن أثناء مناقشتها 

 3أماـ شلثلي العماؿ تدابَت إعادة التصنيف بصورة زلددة وكافية.
دلضموف خطة احلااظ على لى تقدير قاضي ادلوضوع بالنسبة سبارس زلكمة النقض رقابتها عو  

تدابَت إعادة التصنيف كانت  ر بأفّ ال تًتدد يف نقض حكم زلكمة االستئناؼ الذي يقرّ العمل ، و 
اخلطة ال تتضمن  من القانوف القدًن، بينما تؤكد يف الوقت ذاتو أفّ L321-4-1متاقة مع نصوص ادلادة

زلكمة النقض  بتعبَت آخر أفّ ديكن اقًتاحها داخل اجملموعة، و  ليتأي بياف بشأف عدد الوظائف ا
، بل ينبغي أف تتضمن تدابَت دة إلعادة التصنيف احملتملةتقتصر اخلطة على تدابَت رلرّ  ربرص على أالّ 

   4واقعية بقدر اإلمكاف.
 ال ديكن أف سبارس سلطة إلغاء إجراءات التسريح بسبب غياب خطة إعادة التصنيف إالّ و  

خذه، ػا تؤوؿ أيضا لقاضي االستعجاؿ نظرا لسرعة ازباذ القرار الذي يتلقاضي ادلوضوع، غَت أهنّ 
الذي ديكن أف يكوف أكثر فعالية قبل النطق بالتسريح، فقاضي االستعجاؿ سيقرر إلغاء إجراءات و 

                                                 
                                            .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.Cit.p.635         انظر يف ذلك: 1

 .François GAUDU, Les nullités du licenciement et le « principe » pas de nullités sans texte, Dr        انظر يف ذلك: 2

SOC №02 , Février 2010, p.154.                                                                                                                                 

        
 .113د/ زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص  3
                                                    .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO , OP.Cit.p636        انظر يف ذلك:  4
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لعمل التسريح ليس فقط عند عدـ إعداد خطة إعادة التصنيف، أو إذا دل تكن خطة احلااظ على ا
وإمّنا يتقرر اإللغاء إذا كانت اخلطة ادلقدمة دلمثلي العماؿ ال تتضمن  ،موضوع استشارة جلنة ادلؤسسة

  1من قانوف العمل الارنسي. L1233-62التدابَت ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 لكن السؤاؿ ادلطروح: ىل سيؤدي إلغاء إجراءات التسريح إذل بطبلف التسريح يف حد ذاتو؟

ال اإلجراءات و  البطبلف ال يطاؿ إالّ  لف الاقو يف ىذه ادلسألة، فمنهم من يرى بأفّ لقد اخت
 2،ال يؤدي إذل بطبلف قرارات اإلهناء اليت تعلن يف هناية اإلجراءو  ،يقًتف ببطبلف التسريح يف حد ذاتو

 3بطبلف اإلجراءات يؤدي حتما إذل بطبلف التسريح. يف حُت يرى اذباه آخر بأفّ 
االذباه الثاين ىو األكثر اتااقا مع اذلدؼ الذي يسعى إليو ادلشرع، إذ فرض ىذا  أفّ  ويبـدو 

مادامت ح، و ػرار التسريػاألخَت على ادلستخدـ أف يعد خطة احلااظ على العمل قبل أف يقدـ على ق
ف ىو بطبلالبالتارل يكوف ىا ادلستخدـ تكوف عددية األثر، و التسرحيات اليت يقرر  اخلطة دل تعد بعد فإفّ 

 4اجلزاء الوحيد الذي يلـز ادلستخدـ باحًتاـ االلتزاـ الذي فرضو عليو ادلشرع.

                                                 
 يلي: ما من قانوف العمل الارنسي على  62-1233تنص ادلادة   1

« Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie 

d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur 

des emplois de catégorie inférieure ; 

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du 

bassin d'emploi ; 

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le 

reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du 

volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation 

du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq 

heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois 

dont la suppression est envisagée ».  
 .Gérard COUTURIER, Plan social et mesures de reclassement , droit social, №3, 1993, p.23-23        :انظر يف ذلك  2

 .François Gaudiو   Jean Pélissier: يتزعم ىذا االذباه كل من  3

م فهم يكتسي البطبلف يف ىذه احلالة طابعا مؤقتا، ألف القاضي العادي ال ديكنو أف حيكم بعدـ إمكانية تسريح ىؤالء العماؿ أو أف يعيد إدماجه  4
 يح بصاة هنائية بادلؤسسة ادلستخدمة، وإمنا لو أف يقرر فقط بأف على ادلستخدـ أف يضع خطة تستهدؼ إعادة تصنيف العماؿ وتسمح بتجنب التسر 

 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles يراجع يف ذلك:، أو احلد منو قبل أف يقـو بالتسريح

AUZERO , OP.Cit.p637.                                                                                                                                                
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ا زلكمة النقض الارنسية فقد ازبذت موقاا واضحا من ىذه ادلسألة، واعتربت يف قرارىا أمّ  
بطبلف خطة احلااظ على العمل يؤدي إذل بطبلف صبيع اإلجراءات  أفّ  La samaritaine 1الشهَت 

 البلحقة.

طبلف إجراءات التسريح و بإمكاف العامل التمسك ببطبلف تسرحيو على أساس باعتربت أنّ و  
لو احلق ادلطلق يف إبطاؿ قرار تسرحيو بسبب غياب خطة احلااظ على العمل كما ىو اجلماعي، و 

كما ديكن للعماؿ الذين مت تسرحيهم التمسك ببطبلف خطة احلااظ على   2،منصوص عليها قانونا
س ىذا االجتهاد القضائي فقد كرّ  2332جاناي 39د االجتماعي الصادر يف يجدا قانوف التأمّ  ،العمل

من قانوف العمل الارنسي، عندما تكوف اإلجراءات باطلة يف غياب  L122-14-4دبقتضى ادلادة 
تأمر دبواصلة تنايذ عقد ر بطبلف التسريح و احملكمة تقرّ  خطة إعادة التصنيف أو عدـ كاايتها، فإفّ 

 العمل بناء على طلب العامل.
" عندما  :على أصبحت تنصّ فقد عّدؿ صياغة ىذه ادلادة و  2331جاناي  31أّما قانوف  

ذ عقد العمل تأمر دبواصلة تنايلمحكمة أف ربكم ببطبلف التسريح و تكوف اإلجراءات باطلة ديكن ل
اصة يف حالة غلق إذا أصبحت عملية إعادة اإلدماج مستحيلة خ ، إالّ بناء على طلب العامل

 ."ادلؤسسة أو يف حالة عدـ توفر الوظياة ادلناسبة اليت تسمح بإعادة إدماج العامل
كانت عملية إعادة اإلدماج  مل عن ادلطالبة بالعودة إذل عملو أواأّما يف حالة امتناع الع 

  3شهرا األخَتة. 32مستحيلة سبنح احملكمة للعامل تعويضا ال يقل عن أجر 

ع  اجلزائري فلم ينظم الرقابة القضائية على وضع خطة احلااظ على العمل بشكل ادلشرّ أّما  
متاحة ػل الػواضح، واقتصرت القوانُت اجلزائرية على إلزاـ ادلستخدـ بالبحث عن مناصب العم

رتب عقوبات على تقليص عدد العماؿ خرقا و  ،اؿ قبل اللجوء إذل التسريحواقًتاحها على العمّ 
مع إمكانية مضاعاة  ،دج 1333دج إذل 2333، تتمثل أساسا يف الغرامة بُت 33-73وف ألحكاـ قان

 .33-73من قانوف  316ت عليو ادلادة العقوبة حسب عدد العماؿ ادلعنيُت، وىذا ما نصّ 

                                                 
 Arrêt samaritaine, cite par PANSIER Fréderic jérome, Droit du   .31/32/3779قرار صادر عن زلكمة النقض الارنسية يف  1

travail, relations individuelles et collectives,6eme édition, LexisNexis, Paris,2011, p 238-239.   
من قانوف العمل الارنسي على أف شلارسة دعوى إبطاؿ التسريح على أساس بطبلف خطة احلااظ على العمل يؤوؿ إذل  L1235-7تنص ادلادة  2

 شهرا  من تاريخ تبليغ التسريح. 12احملاكم العمالية خبلؿ 
                                                                                             .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, OP.Cit.p638           انظر في ذلك:  3
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ادلستخدـ بالتصريح بعدد العماؿ  37-71من ادلرسـو التشريعي  11كما ألزمت ادلادة  
.اع ودفع اشًتاكااهم وإالّ  ادلسّرحُت  1ترب سلالاا ألحكاـ ىذا ادلرسـو
من قانوف  93دور القاضي يقتصر على مدى احًتاـ ادلستخدـ دلقتضيات ادلادة  عليو فإفّ و  

يل ادلستخدمُت إذل ربو  ،التقاعدوىي زبايض ساعات العمل، العمل اجلزئي، اإلحالة على  73-33
ربت عنواف "  37-71بصاة خاصة ما جاء يف الاصل الثالث من ادلرسـو التشريعي أنشطة أخرى، و 

يف مقدمتها وضع ترتيبات تًتجم يف شكل سلطط اللجوء إذل تقليص عدد العماؿ" و  إجراءات
احًتاـ اإلجراءات من ادلرسـو ادلذكور(، و  337و ـ  6موافقة جلنة ادلؤسسة )ـ ( و 31اجتماعي )ادلادة 

تبليغ قائمة العماؿ ح و ػريػة للتسػفردي مقرراتإعداد من ادلرسـو ادلذكور(، و  7و  1، 9واد الًتتيبية )ادل
دلاتشية العمل ولصناديق التأمُت على البطالة والتقاعد ادلسبق مع دفع التعويضات للعماؿ  ادلسّرحُت
 2من ادلرسـو السابق ذكره(. 22و  36) ادلواد  ادلسّرحُت
و أي تدبَت من التدابَت حيّوؿ التسريح أعدـ احًتاـ أي شرط من الشروط  ما ديكن قولو أفّ و  

غَت عن بالنقض أماـ احملكمة العليا و إذل تسريح تعساي تقـو احملكمة بإلغائو حبكم هنائي قابل للط
من  31فقرة  91قابل لبلستئناؼ أماـ اجمللس القضائي تطبيقا للقواعد ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 33.3-73القانوف 
 

يلتـز ادلستخدـ بإعداد خطة احلااظ  :ثالثا: الرتقابة القضائية على تنفيذ خطة الحفاظ على العمل
 ىذه يفحالة خرؽ االلتزامات القانونية ادلنصوص عليها قانونا  يفو  ،على العمل مث يقـو بتنايذىا

اليت تقـو على دفع مبلغ من النقود   ،اخلطة ديكن للعامل ادلطالبة قضائيا بالتنايذ العيٍت ذلذه االلتزامات
اليت اهّرب منها ادلستخدـ أو أغال التعويض االتااقي للتسريح و كمكافأة الذىاب اإلرادي، و 

  4تنايذىا.
داء عمل كااللتزاـ بإعادة التصنيف الداخلي حيكم عليو أعندما يقـو التزاـ ادلستخدـ على و  

و تعويض عن غياب رر البلحق بالعامل، أـ أنّ بدفع تعويض، لكن ىذا التعويض ىل ىو جلرب الض
للتسريح؟ فعندما يغادر العامل منصب عملو بإرادة حّرة من أجل تأسيس  ّدياجلالسبب احلقيقي و 

                                                 
 .222د/عطا اهلل أبو ضبيدة، ادلرجع السابق، ص  1

 .221، ص ناسوادلرجع  2

 .111ألسباب اقتصادية، ادلرجع السابق، ص  ادلسّرحُتبقة ، ضباية العماؿ  عبد احلايظ  3

  .111د/زلمد عبد الاتاح علي زلمد، ادلرجع السابق، ص   4
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 سلالاة ادلستخدـ لبللتزامات احملددة يف خطة احلااظ على العمل ال يرتب إالّ  مؤسسة خاصة بو فإفّ 
ح عامبل ادلستخدـ الذي يسرّ  بادلقابل فإفّ حق بو، و تعويضات جلرب الضرر البلحصوؿ العامل على 

سلالاا بذلك مقتضيات خطة احلااظ على العمل يكوف قد انتهك االلتزاـ بإعادة التصنيف فيكوف 
  1.ّدياجلو  التعويض بسبب غياب السبب احلقيقي

 
 

                                                 
 .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO.OP.CIT         انظر يف ذلك:  1

p539-540.                                                                                                                                                     



242 
 

  الفصل الثالث 
  الضمانات القانونية المقررة لحماية العامل المسرح اقتصاديا

سواء أثناء تنفيذ عبلقة  ،القانونية للعامل ية على توفَت احلمايةالعّمالحرصت التشريعات  
 العمل أو أثناء تعليقها أو حىت بعد انتهائها.

 ،الشكليةية و ػعبلقة العمل بالضوابط ادلوضوع يقترر القانوف على تقييد حرية ادلتتددـ  ي إاهاء ملو 
منها ما ىو إجرائي قضائي، وعليو منها ما ىو قانوين و  ،بل أحاط عملية اإلاهاء بضمانات كثَتة

سنتناوؿ الضمانات القانونية ادلوضوعية  ي ادلبحث األوؿ، والضمانات اإلجرائية حلل النزاعات ادلًتتبة 
 الثاين.عن التتريح االقترادي  ي ادلبحث 

 

 المبحث األول
 الضمانات الموضوعية لحماية العامل المسرح اقتصاديا

ادلتمثلة و  ،حلية التتريػح من احلروؿ على احلقوؽ النامجة عن عممّكن القانوف كل عامل مترّ  
مالية واإلدارية، كما ػتو الػمع تتوية وضعي ،أولوية إعادة التشغيلساسا  ي احلق  ي إعادة الترنيف و أ

ن على صندوؽ التأمُت عن طريق إحالتو عوذلك  ،و من احلروؿ على دخل بديل بعد تترػلومّكن
االستفادة من خدماتو دلدة زلددة، وعليو سندرص ادلطلب األوؿ لدراسة احلقوؽ ادلقًتحة البطالة و 

 ا ادلطلب الثاين فندررو لدراسة حق العامل  ي دخل بديل عنعلى العامل أثناء عملية التتريح، أمّ 
 طريق نظاـ التأمُت عن البطالة. 

 

 المطلب األول
 الحقوق المقترحة على العامل أثناء عملية التسريح

باختبلؼ الظروؼ االقترادية، ، و زبتلف ىذه احلقوؽ باختبلؼ األنظمة القانونية التائدة 
الذين مت  العّماؿوإعادة تشغيل  ،ادلزمع تترػلهم العّماؿا ال زبرج عن احلق  ي إعادة ترنيف غَت أاهّ 

عن طريق  أيضا وضعيتهم اإلدارية تتويةتتوية وضعيتهم ادلالية عن طريق تعويضهم، و و  ،تترػلهم
 1انتهائها.ئق اليت تثبت وجود عبلقة العمل و تقدًن الوثا

                                                 
 .222د/عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع التابق، ص  1
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مث احلق  ي  ،عليو نتناوؿ احلق  ي إعادة الترنيف وأولوية إعادة التشغيل  ي الفرع األوؿو  
 اإلدارية  ي الفرع الثاين.دلالية و ة اتتوية الوضعي

 
 الفرع األول

 حق العامل في إعادة التصنيف وأولوية إعادة التشغيل
ل من عدد التترػلات قبل القياـ  على ادلتتددـ اللووء إ ى مجيع الوسائل اليت تقلّ يتعُّت  

بإعادة ترنيف العامل ية على التزاـ ادلتتددـ العّمالت القوانُت لذلك نرّ  ،بتقليص عدد ادلتتددمُت
فإف أصبح احلق  ي إعادة الترنيف غَت شلكن نشأ حق العامل  ، ي وظيفة تتناسب مع كفاءتو ادلهنية

 1 ي التمتع بأولوية إعادة التشغيل بعد التتريح.
 

يعترب إعادة ترنيف العامل  ي وظيفة تتناسب مع كفاءتو  : أوال: حق العامل في إعادة التصنيف
قد و، و إذ يتتفيد منها وجوبا قبل ازباذ القرار بتترػل ،الضمانات اليت يتمتع هبا العامل ادلهنية من أىم

قبل التتريح، بل  فالترني»بقولو: على ىذا احلق   Paul Henri ANTONMATTEد األستاذ أكّ 
إعادة الترنيف ىو القلب النابض خلطة احلفاظ  أعد الترنيف حىت بعد التتريح..."، باعتبار أفّ 

 2العمل.على 
على ادلتتددـ االلتزاـ بإعادة  2992استنادا لذلك فرضت زلكمة النقض الفرنتية منذ عاـ و  

الترنيف قبل أي تتريح ألسباب اقترادية، إذ ال غلوز للمتتددـ أف يترّح أي عامل طادلا كاف 
 باستطاعتو إعادة ترنيفو  ي وظيفة تتناسب مع كفاءتو ادلهنية.

دت عدـ إمكانية إذ أكّ  ،من قانوف العمل الفرنتي ىذا ادلبدأ L1233-4ست ادلادة قد كرّ و  
تربح عملية إعادة ترنيفو بعد أف تبذؿ مجيع اجلهود إلعادة تأىيلو وتكوينو، و  تتريح العامل إالّ 

سواء داخل ادلؤستة أو داخل اجملّمع الذي تنتمي إليو ادلؤستة، على أف تكوف الوظيفة ، متتحيلة
شلاثبل ألجر الوظيفة  يكوف أجرىان نفس درجة الوظيفة األو ى و ترنيف العامل فيها ماليت مت إعادة 

                                                 
 .555ألسباب اقترادية، ادلرجع التابق، ص  ادلتّرحُت العّماؿبقة، محاية  عبد احلفيظ 1
 au  licenciement   ANTONMATTEI Paul-Henri, « L’obligation de reclassement économique         :انظر  ي ذلك  2

                                pour motif économique : nouvelles disposition ».  Revue de droit social, N3 mars 2002. p. 2     
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 ي حالة عدـ وجود وظيفة شلاثلة ؽلكن إعادة ترنيف العامل  ي وظيفة أقل درجة لكن ادللغاة، و 
 1دبوافقتو الررػلة، على أف تكوف عروض إعادة الترنيف ادلقًتحة على العامل دقيقة وكتابة.

الفرنتي إمكانية إعادة  ادلشرّعأضاؼ  L1233-4-1ادلادة  ودبقتضى نصّ  ،2525 ي سنة و  
ترنيف العامل خارج الًتاب الوطٍت إذا كانت للمؤستة ادلتتددمة فروع  ي اخلارج، حيث يلتـز 

مراعيا  ي ذلك القيود ادلتعلقة  ،ادلتتددـ بتقدًن عروض إعادة ترنيف خارج الوطن قبل تترػلو
وخاصة ما تعلق دبكاف العمل  واألجر، وللعامل أف يبدي موافقتو  ،خبرائص فرص العمل ادلتاحة

 ي حالة عدـ الرد خبلؿ ىذه ادلدة يعترب أياـ من تلقيو للعرض، و  50على اقًتاح ادلتتددـ  ي غضوف 
   2سكوتو رفضا للعرض.

اجلزائري فقد أشار إ ى التدابَت اليت غلب على ادلتتددـ اللووء إليها قبل القياـ  ادلشرّعا أمّ  
من بُت ىذه التدابَت دراسة إمكانية ربويل ادلتتددمُت إ ى أنشطة أخرى ، و العّماؿبتقليص عدد 

 ادلشرّعا يدؿ على أخذ ؽلكن للهيئة ادلتتددمة تطويرىا، أو ربويلهم إ ى مؤستات أخرى...شلّ 
إعادة الترنيف ادلتتددمُت إ ى أنشطة أخرى..(، و ري بإعادة الترنيف الداخلي ) ربويل اجلزائ

رل فيها، وترؾ أمر توضيحها وتفريلها يفاخلارجي ) ربويلهم إ ى مؤستات أخرى..(، لكنو مل 
   3االتفاقات اجلماعية.لبلتفاقيات و 

 فإفّ  ،إعادة الترنيفإذا كانت خطة احلفاظ على العمل تتضمن وجوبا ضماف االلتزاـ بو  
 استفادة العامل من ىذا  االمتياز يتم بطريقتُت وفقا للقانوف الفرنتي:

  Le congé de »      ادلعنيُت بالتتريح عطلة إعادة الترنيف العّماؿإما باقًتاح ادلتتددـ على - 

reclassement »                                                                                                             
 Convention de »وإّما أف يرـب معهم اتفاقا ثنائيا يتمى باتفاقية إعادة الترنيف الشدرية  -

reclassement personnalisé ».                                                                                         
                                                                                                   
قانوف التوديد ىذا اإلجراء دبوجب  ادلشرّع: استحدث بالنسبة لعطلة إعادة التصنيف -2

يلـز و اب اقترادية ػألسب ادلتّرحُتل حقا للعماؿ ، الذي يشكّ 2552جانفي  22االجتماعي ادلؤرخ  ي 

                                                 
 .والتابق ذكرىا ،18/05/2010ادلؤرخ  ي  2010-499من قانوف العمل الفرنتي ادلعدلة بالقانوف رقم L1233-4انظر ما نرت عليو ادلادة   1
 .2010ماي  18ادلؤرخ  ي  2010-499من قانوف العمل الفرنتي ادلضافة بالقانوف  L1233-4-1انظر أحكاـ ادلادة  2
 ، ادلشار إليو سابقا.22-95 من قانوف 71و  70انظر  ي ذلك أحكاـ ادلادتُت  3
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أو تتوية رػفػية تكوف ىذه ادلؤستة زلل ت شريطة أالّ  ،عامل على األقل 2555ل كل مؤستة تشغّ 
 1قضائية.
العامل االستفادة من عطلة  قبل تبليغ قرار التتريح أف يقًتح علىويتعُت على كل متتددـ و  

من تاريخ  ىذه ادلهلة تبدأ ، على أفأياـ للرد على ىذا االقًتاح 50وللعامل مدة  2،إعادة الترنيف
من قانوف العمل الفرنتي(، وبانقضاء ىذه اآلجاؿ دوف  R1233-30 تبليغو برسالة التتريح ) ادلادة

دة ىذه العطلة يتم ربديد ممن يـو انتهاء مدة الرد، و فيبدأ ا إذا قبلو و رفض لبلقًتاح، أمّ ر بأنّ رد يفتّ 
  3أشهر. 59إ ى  50اليت عادة ما تًتاوح بُت من طرؼ ادلتتددـ و 

يتتفيد العامل خبلؿ ىذه الفًتة من عدة حقوؽ: كاحلق  ي التكوين و احلق  ي األداءات و  
بحث عن الشغل، إذ لو احلق  ي الها لو خلية ادلتابعة والتوجيو و ادلنروص عليها  ي الوثيقة اليت تقدم

احلروؿ على مرتب شهري خبلؿ مهلة اإلخطار بالتتريح، فإذا انقضت مهلة اإلخطار يتتفيد 
شهرا اليت تتبق تبليغ  22من األجر التنوي اخلاـ يتم حتاهبا على أساس   65العامل من 

 كمتابعة التكوين  ،الوثيقة ادلقدمة لووبادلقابل يلتـز العامل بااللتزامات ادلنروص عليها  ي  4،التتريح
 ي حالة امتناع العامل عن ذلك دوف البحث عن الشغل، و التوجيو و ادلربمج من طرؼ خلية ادلتابعة و 

 5.مربر شرعي ؽلكن للمتتددـ أف يبلغو بانتهاء عطلة إعادة الترنيف

 
تعويض ما كاف يتمى لتعترب ىذه االتفاقية دعوة بالنسبة التفاقية إعادة التصنيف الشخصية:  -2

 2555 ي ادلؤستات اليت ال زبضع إلجبارية تطبيق نظاـ  6ب" سلطط ادلتاعدة للعودة إ ى العمل"

 2555.7جانفي  20قد جاء هبذه االتفاقية قانوف عامل، و 

                                                 
 من قانوف العمل الفرنتي. L1233-75انظر ادلادة  1

  .Sylvain NIEL, Le licenciement économique, Edition Lamy, Walter kluwer, France, 2011, p.184  ي ذلك:انظر  2

من قانوف العمل الفرنتي اليت تنص   R1233-31و انظر كذلك ادلادة ، op.cit., p.274.     Paul- Henri Antonmatte ,:انظر  ي ذلك 3
 أشهر و ذلك بادلوافقة الررػلة للعامل. 04على أف عطلة إعادة الترنيف ؽلكن أف تقل عن 

 .2008مارس  07ادلؤرخ  ي   2008-244من قانوف العمل الفرنتي ادلتتحدثة دبوجب ادلرسـو   R1233-32انظر ادلادة  4

                                                                                                               .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO. op.cit. p.641  : انظر  ي ذلك 5
 من قانوف العمل الفرنتي. R1233-34وانظر كذلك ما ورد  ي نص ادلادة    

 .  « Plan d’aide au retour à l’emploi “ يتمى ب: 6

 .ادلبادئ األساسية ذلذه االتفاقية  L1233-65حددت ادلادة  7



246 
 

الذي و  ،2555أفريل  55قد أعطى ىذا النص دفعا إلبراـ اتفاؽ وطٍت مشًتؾ بُت ادلهن  ي و  
 .2550جانفي  20مت تطبيقو دبوجب اتفاقية 

دبوجب االتفاؽ الوطٍت ادلشًتؾ بُت ادلهن يتتفيد العامل ادلترح دبقتضى اتفاقية إعادة و  
هنية ربتُت كفاءاتو ادلعن طريق التوجيو وادلتابعة لتطوير و  ،الترنيف الشدرية من دعم بتيكولوجي

 1.التكوينية اليت تتاعده على إعادة ترنيفوو 
ل أقل كل ادلؤستات اليت تشغّ   فإفّ  ،من قانوف العمل الفرنتي  L1233-65دبقتضى ادلادة و  

ادلزمع تترػلهم االستفادة من اتفاقية إعادة الترنيف  العّماؿعامل ملزمة بأف تقًتح على  2555من 
فئة حررت االستفادة من ىذا احلق على فئة معينة ىي  2550جانفي  20اتفاقية  أفّ  إالّ ، الشدرية

 2الذين ذلم سنتُت أقدمية بادلؤستة ادلتتددمة.احملرومُت من العمل و  العّماؿ
اتفاقية إعادة الترنيف  إذا قاـ ادلتتددـ بتتريح أحد عمالو دوف يعرض عليو االستفادة منو  

 3و يعاقب بدفع غرامة مالية.الشدرية فإنّ 
يو أف ؼلطر كل عامل برفة فردية بل غلب عل ،زامات ادلتتددـ عند ىذا احلدال تقف التو 

يوما إلبداء رأيو بالقبوؿ  22للعامل مهلة اتفاقية إعادة الترنيف الشدرية ودبزاياىا، و كتابة دبحتوى و 
 غياب رد أثناء ىذه اآلجاؿ اعترب سكوت العامل رفضا. ي و  4،أو الرفض
 ي حالة موافقة العامل على ىذه االتفاقية ينتهي عقد العمل إاهاء اتفاقيا طبقا لنص ادلادة و  

L1233-67 .من قانوف العمل الفرنتي 
تفيد العامل ال من مهلة العطلة وال من تعويض مهلة اإلخطار دبوجب ىذا اإلاهاء ال يتو  

 لكنو يتتفيد من التعويض عن التتريح.و 
مهٍت ػاتفاقية إعادة الترنيف الشدرية يأخذ العامل صفة ادلًتبص للتكوين الوأثناء تنفيذ  

يوما  22 خبلؿ  05من أجره اليومي و 25ويتتفيد من منحة خاصة بإعادة الترنيف تضمن لو 
  5أشهر. 50دلدة أقراىا األو ى و 

                                                 
 .029نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  ود/ معاش 1
   .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, op.cit., p.642انظر في ذلك :    2

من قانوف   L 5312-1بدفعها دلؤستة وطنية منروص عليها  ي ادلادة  ادلتتددـعلى قيمة الغرامة اليت يلتـز   L 1235-16 نرت ادلادة  3
  .شهرا األخَتة 12العمل الفرنتي و تتاوي قيمة الغرامة أجرة شهرين من األجر ادلتوسط اخلاـ ؿ 

  .يوما 22أصبحت  2559مارس  05ادلؤرخ  ي  يوما و دبقتضى القرار 20كانت مهلة التفكَت ىي  4

    Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, op.cit., p.643: انظر  ي ذلك 5
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العامل  ي الوظائف اليت يعترب احلق  ي إعادة تشغيل  :ثانيا: حق العامل في أولوية إعادة التشغيل 

 أصبحت شاغرة بعد تترػلو الوسيلة احلمائية الثانية بعد احلق  ي إعادة الترنيف.
الفرنتي على مبدأ أولوية إعادة التشغيل بغرض التقليل من النتائج التليبة  ادلشرّع قد نصّ و  

قانوف العمل من  L 1233-45ادلادة  ذلك من خبلؿ نصّ و  ،لفقداف العامل لعملو لتبب اقترادي
ويعد خارقا للقانوف كل متتددـ يلوأ إ ى توظيف عامل جديد دوف أف يقًتح على العامل  ،الفرنتي

ا  ي حالة جلوء ادلتتددـ إ ى التعيُت  ي وظائف ح االستفادة من حق العودة إ ى منربو، أمّ ادلترّ 
 1قبل تشغيل عماؿ جدد. ادلتّرحُتوب عليو منح األولوية للعماؿ فيجديدة 
ادللغى حيث  25-02من األمر  09 ي ادلادة  على ىذا احلق إالّ  اجلزائري فلم ينصّ  ادلشرّعا أمّ  

حوف ضمن شروط ىذه ادلترّ  العّماؿجاء  ي الفقرة األخَتة من ادلادة ادلذكورة ما يلي:" ....و يتمتع 
من ادلرسـو  22ادلادة  اكتفى باإلشارة إليو  ي نصّ ة إعادة تشغيلهم  ي ادلؤستة."، و ادلادة من أولوي

هودات ادلتتددـ الذي جملدارات احمللية ادلدترة ت على تدعيم اإلحيث نرّ  ،59-90التشريعي 
  2.ادلتّرحُتػلافظ على الشغل، عن طريق توظيف األجراء 

ىناؾ  من قانوف العمل الفرنتي يتضح أفّ   L1233-45ادلادة  نصّ ء ومن خبلؿ استقرا 
ادلتتفيدين من ىذا  العّماؿمنها ما يتعلق ب ،قاعدة أولوية إعادة التشغيلكيفية تطبيق  شروطا ربدد

ومنها ما يتعلق دبدى سلطة ادلتتددـ  ي االلتزاـ بأولوية إعادة التشغيل ذلك ما سنتطرؽ إليو  ،احلق
 على النحو التايل:

 
عامل مت تترػلو يتتفيد من أولوية إعادة التشغيل كل  :/المستفيدون من أولوية إعادة التشغيل1

األمر ال يتعلق باإلبقاء على  ألسباب اقترادية  ي الوظائف اليت أصبحت شاغرة بعد تترػلو، أي أفّ 
ح عقد عمل جديد يتمح ا يتعلق األمر باالقًتاح على العامل ادلترّ عقد العمل حىت مع تعديلو، وإظلّ 

يتعلق التطبيق ا، و  استبعد منهلو بالعودة إ ى منربو، أي بعودة االندماج  ي رلموعة العمل اليت

                                                 
 .601د/ زلمد عبد الفتاح علي زلمد، ادلرجع التابق، ص   1
 .420د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص   2
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وا عن شريطة أف يعربّ  ،الذين مت تترػلهم لتبب اقترادي العّماؿاألساسي ألولوية إعادة التشغيل ب
 1رغبتهم  ي استعماؿ ىذه األولوية خبلؿ مدة سنة اعتبارا من تاريخ تترػلهم.

ال أقدمية العامل ستة و وال عدد عماؿ ادلؤ  ادلتّرحُت العّماؿوال يؤخذ  ي عُت االعتبار عدد  
 و تأثَت على وجود ىذا احلق، إذ يكفي أف يعلن العامل رغبتو  ي التمتع هبذالكل ذلك ليس ح، و ادلترّ 

يتتفيد أيضا من ىذا احلق كل عامل غادر ادلؤستة عن طريق احلق خبلؿ مدة سنة من تترػلو، و 
  2احلفاظ على العمل. خطةالذىاب اإلرادي  ي إطار 

الذي سبكنوا من احلروؿ على عمل  ي مؤستة أخرى ال يفقدوف حقهم  ي  ؿالعّماحىت و 
 3حتهم ألسباب اقترادية.أولوية إعادة التشغيل  ي ادلؤستة اليت سرّ 

و يتتثٌت من االستفادة من احلقوؽ ادلًتتبة عن التتريح االقترادي دبا فيها أولوية إعادة نّ أغَت  
 2990فيفري  20إذ أكدت زلكمة النقض الفرنتية  ي قرارىا الرادر بتاريخ  ،التشغيل عماؿ ادلنازؿ

و ال ؼلضع تتريح عماؿ ادلنازؿ حىت إذا كاف يتتند إ ى سبب غَت لريق  بشدص العامل فإنّ  أفّ 
 4ألحكاـ التتريح ألسباب اقترادية. 

 
ي ال ػيل زلددة زمنيا، فهأولوية إعادة التشغ إفّ  :/ مدى التزام المستخدم بأولوية إعادة التشغيل2

 تبدأ ىذه ادلدة من انقضاء فًتة اإلخطار، ألفّ اعتبارا من تاريخ إاهاء العقد، و خبلؿ فًتة سنة  سبنح إالّ 
 5 لعامل أف يتمتك بإعادة التشغيل.لخبلؿ ىذه الفًتة ال ؽلكن 

غَت  ،مؤىبلتوولوية على أي منرب يربح شاغرا ويتناسب مع كفاءة العامل و ترد ىذه األو 
ادلنرب شاغرا إذا كاف نتيوة غياب صاحبو برفة مؤقتة أو نتيوة إجازتو التنوية، لذلك  و ال يعدّ أنّ 

                                                 
           .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, op.cit., p.643: انظر  ي ذلك 1

 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et أورده 2999ماي  25انظر قرار زلكمة النقض الفرنتية بتاريخ  2

 Gilles AUZERO, op.cit., p.643.                                                                                                                            
  .Soc.05 mars 2002, RJS 5/02, №605      و انظر كذلك 050د/ زلمد عبد الفتاح علي زلمد، ادلرجع التابق، ص  3

     الذي ينص على : 2990يفري ف 20انظر قرار زلكمة النقض الفرنتية الرادر  ي  4

    «  Le licenciement d’un employé de maison, même s’il repose sur  un motif étranger à sa personne n’est pas    
soumis aux disposition concernant les licenciement pour motif économique. »                                              

             Jean SAVATIER, La non-application aux employés de maison du droit des licenciement pour motif أورده 

économique, RDS, №05, mai 1998 ; p.459.                                                                                                            
 Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles               :                             انظر  ي ذلك 5

AUZERO, OP.cit,644.           
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ال يتتطيع العامل أف ػلتج حبق إعادة التشغيل إذا قاـ ادلتتددـ بإبراـ عقد عمل زلدد ادلدة 
 1تها.الستدبلؼ عامل غائب دلدة ال تتواوز شهرين أو الستدبلؼ عاملة أثناء عطلة أموم

التمتع بأولوية إعادة  يتعُت على ادلتتددـ أف يذكر  ي خطاب التتريح وجود احلق  يو  
شروط إعماذلا، كما يلتـز بإخبار العامل الذي أبدى رغبتو  ي االستفادة من أولوية إعادة التشغيل و 

تعليق  ي الر و ق النشػذلك عن طريالتشغيل بكل وظيفة تربح شاغرة وتتوافق مع مهاراتو ادلهنية و 
  2أماكن العمل.

عن إدراج ىذا احلق عند إبراـ االتفاقية اجلماعية أو  العّماؿكما يلتـز ادلتتددـ بإعبلـ شلثلي  
ادلتتددـ غَت ملـز بًتتيب معُت  ي حالة تزاحم عدة  أفّ  إالّ  ،عند اقًتاح خطة احلفاظ على العمل

أّما إذا كاف  3،ق منفعة أكرب للمؤستةعماؿ على منرب واحد، إذ بإمكانو اختيار العامل الذي ػلقّ 
 العناصر ادلوضوعية اليت اعتمد القضاء فيتعُت على ادلتتددـ أف يبُّت  أماـىذا االختيار زلل معارضة 

  4عليها  ي اختياره.
يثور التتاؤؿ عن مدى التزاـ ادلتتددـ بإعادة العامل إ ى وظيفتو األصلية أـ إ ى وظيفة و  
 شلاثلة؟ 
ينبغي األخذ بعُت االعتبار ليس فقط  ،لتقدير ما إذا كانت الوظيفة تتفق مع كفاءة العامل 

تتريح  ي إطار ا أيضا الكفاءة اليت اكتتبها بعد الوإظلّ  ،الكفاءة اليت كاف عليها العامل قبل تترػلو
و  ي حالة إلغاء الوظيفة قد استقر اجتهاد زلكمة النقض الفرنتية على أنّ ربتُت ادلتتوى، و التكوين و 

أو شغلها بعامل آخر تكوف العودة إ ى وظيفة شلاثلة تتضمن نفس األجر ونفس متتوى الوظيفة 
 5األصلية.

، وعليو 6وإاّل كاف باطػبل ادلتبق غلب أف ؼلضع للًتخيص اإلداري العّماؿتتريح شلثل  غَت أفّ   
أو مت  ،وعليو فإذا أقدـ ادلتتددـ على تتريح العامل النقايب دوف أف ػلرل على الًتخيص اإلداري

                                                 
 .022د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  1

 .050د/ زلمد عبد الفتاح علي زلمد، ادلرجع التابق، ص   2

 .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, OP.cit,644  :          انظر  ي ذلك 3

 .022أوردتو  د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص    ,Cass.soc.2dec 1998, RJS 01-99, №88                           :انظر  ي ذلك 4

 .Cass.soc.24 janv.1990, dr.soc1990, p.333                                                                              انظر  ي ذلك: 5

p.333. 
 ,Yves STRUILLO, procédure de licenciement des salariés protégés, Revue de droit social, N 6 juinك:انظر  ي ذل 6

2009 , p.711.                                                                                                                                      
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ح إ ى ادلتتددـ يعد مرتكبا خلطأ ينور عنو إدانتو بعودة العامل ادلترّ  فإفّ  ،رفض منح ىذا الًتخيص
 1شغلو من طرؼ عامل آخر. إف متّ  و منربو حىت

على سلالفة االلتزاـ بأولوية إعادة التشغيل إدانة ادلتتددـ بدفع تعويض للعامل يقدر  يًتتبو  
 2بأجرة شهرين على األقل.

 
 الفرع الثاني

 الماليةوية وضعيتو اإلدارية و حق العامل في تس
إضافة إ ى احلق  ي إعادة الترنيف وأولوية إعادة  –ح ألسباب اقترادية يتتفيد العامل ادلترّ  

من حق آخر ال يقل أعلية عن احلقوؽ ادلذكورة وادلتمثل  ي تتوية وضعيتو ادلالية واإلدارية،  -لالتشغي
ح من الوثائق سبكُت العامل ادلترّ حًتاـ مهلة اإلخطار و وتقتضي التتوية اإلدارية تبليغ قرار التتريح وا
 اإلدارية اليت تثبت قياـ عبلقة العمل وانتهائها.

سواء تعلق األمر  ،تقتضي دفع ادلتتددـ سلتلف ادلبالغ ادلتتحقة للعاملا التتوية ادلالية فأمّ  
 بالتعويض عن التتريح أو دفع االشًتاكات اخلاصة بادلراحل االجتماعية.

 
إضافة إ ى تبليغ قرار التتريح  -يتعُت على ادلتتددـ أوال: حق العامل في تسوية وضعيتو اإلدارية:

ت قياـ عبلقة العمل وانتهائها سبكُت العامل من الوثائق اليت تثب -تبليغا فرديا واحًتاـ مهلة اإلخطار
 وتقدًن وثيقة دلراحل التأمُت تثبت وضعية العامل ادلهنية وادلالية.

 
لتدابَت اليت ربافظ على اد استنفاد كل الوسائل و : بعتبليغ قرار التسريح واحترام مهلة اإلخطار-1

التتريح  مقرراتيشرع ادلتتددـ  ي إعداد  ،ادلعنيُت بالتتريح العّماؿبعد ربديد أصناؼ الشغل، و 
لتبلغ إ ى كل عامل برفة شدرية، وهبذا  ،الفردية ادلتضمنة إاهاء عبلقة العمل ألسباب اقترادية

 ) مهلة العطلة( .التبليغ يبدأ احتتاب مهلة اإلخطار 

                                                 
 .055عبد الفتاح علي زلمد، ادلرجع التابق، ص د/ زلمد  1

 Cass.soc.13 mai 1997, RJS8-9/97, №965 : «  Licenciement pour motif économique, mais              :انظر  ي ذلك 2

dépourvue  de cause réelle et sérieuse, allocation d’une seul indemnité réparant à la fois le préjudice résultant de 

l’absence de cause réelle et sérieuse et qui résulte du non – respect de la priorité de réembauchage ( SOC.3 Fév. 

1989, RJS 3/98, №299), voir aussi cass.soc, 16 déc. 1997, RJS01/98, №80.                 
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  سواء ،التتريح لكل عامل معٍت بذلك يقـو ادلتتددـ وجوبا بتبليغ مقرر: التسريح مقرراتتبليغ -أ
فإذا تعلق  1،ذلك دبوجب رسالة موصى عليها مع اإلشعار باالستبلـكاف التتريح فرديا أو مجاعيا، و 

فبل ؽلكن تبليغ مقرر التتريح  يوما 05عماؿ خبلؿ فًتة  25األمر بتتريح فردي أو مجاعي ألقل من 
يوما  ي حالة  25أياـ تبدأ من يـو احملادثة مع العامل وسبدد ىذه ادلهلة إ ى  52بعد انقضاء  إالّ 

 2.العّماؿالتتريح الفردي ألحد شلثلي 

دـ يوما فإف ادلتتد 05ا إذا تعلق األمر بتتريح مجاعي لعشر عماؿ أو أكثر خبلؿ فًتة أمّ  
هوي للعمل اليت تبدأ من تاريخ تبليغ مشروع التتريح إ ى ادلدير اجلة االنتظار و ملـز باحًتاـ مهل

إذ ال ؽلكن للمتتددـ تبليغ رسائل  ،ادلتّرحُت العّماؿزبتلف ىذه ادلدة باختبلؼ عدد و  3،التشغيلو 
 التتريح إال بعد مرور:

 عامل، 255أقل من  ادلتّرحُتيوما عندما يكوف عدد  05 -

 عامل،  255عامل و يقل عن  255يوما إذا كاف عدد ادلعنيُت بالتتريح يتاوي  05 -

 عامبل، 255يوما إذا كاف عدد ادلعنيُت بالتتريح يتاوي أو يفوؽ  05 -

 4وؽلكن أف تنص االتفاقية أو االتفاقية اجلماعية على آجاؿ سلالفة إذا كانت أصلح للعامل.
 متضمنة ما يلي: رسالة التتريح متببة و و غلب أف تكوف  

تأثَتىا على قترادية، ربوالت تكنولوجية...( و التبب االقترادي للتتريح) صعوبات ا -
ل( أي األسباب الوظيفة ) إلغاء الوظيفة، أو تغيَتىا أو تعديل عنرر أساسي  ي عقد العم

 5عبلقتها مع األسباب ادلكيفة ذلذا التتريح.ادلربرة للتتريح و 

                                                 
 .222التابق، ص د/ عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع  1

  من قانوف العمل الفرنتي اليت تنص على:    L1233-15انظر  ي ذلك نص ادلادة  2

« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement 

individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente 

jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. 

Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien 

préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. 

Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement 

mentionné au 2° de l'article L. 1441-3. » 
               Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, OP.cit,628 انظر  ي ذلك: 3

 ,Cammille de BAILLEUL et Dominique JOURDAN, Contrat du travail, du recrutement à la ruptureانظر  ي ذلك:  4

éditions DALLOZ, Paris, 2008, p.351.                                                                                                                       
 Cas.soc 22 février 2000, RJS 4/2000, №394 ; soc 06 juillet 1999, RJS 8-9/1999, №1042 ; soc 21 :     انظر  ي ذلك 5

octobre 1998, RJS 12/1998 , №1528  voir  Jean Pélissier , Alain Supiot et Antoine jeammaud , op.cit., p.629.    
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 L1233-42و  L1233-45أف تنص على أولوية إعادة التشغيل ادلنروص عليها  ي ادلادتُت  -

 ، من قانوف العمل الفرنتي

على احلق  ي االستفادة من عطلة إعادة الترنيف إذا كانت ادلؤستة أو اجملمع أف تنص  -
 1عامل على األقل. 255ي إليو ادلؤستة يشغل مالذي تنت

فردية تتضمن إاهاء عبلقة  مقرراتاجلزائري فقد اكتفى بإلزاـ ادلتتددـ بإعداد  ادلشرّعأّما 
ال من   ؼلض  ي تفاصيل العمليةمل، و 59-90من ادلرسـو التشريعي  20من خبلؿ نص ادلادة  ،العمل

ل فراغا ا يشكّ ال من حيث آجاؿ التبليغ، شلّ حيث زلتوى مقرر التتريح وال من حيث كيفية تبليغو و 
 يتعُت تدارؾ ىذا الفراغ بالنصّ و ، ىو العاملمحاية للطرؼ الضعيف  ي العبلقة و ا ينبغي تداركو قانوني

 ،ىذا برفة فردية مع ذكر وسيلة التبليغالتتريح للعماؿ ادلعنيُت بذلك، و  مقرراتعلى وجوبية تبليغ 
 59-90من ادلرسـو التشريعي  20اإلاهاء كما ورد  ي ادلادة  مقرراتال االكتفاء بالنص على إعداد 

 ادلذكور آنفا.
على ضرورة تتبيب مقرر التتريح تتبيبا كافيا وتضمينو للحقوؽ النامجة  النصّ  يتعين ومنو 

تقريره لتعويض رقابتو على مدى شرعية التتريح و  عن التتريح تتهيبل دلهمة القاضي  ي بتط
  عادؿ للعامل ادلترح  ي حالة اإلخبلؿ هبذه احلقوؽ.  

: غلب على الطرؼ الراغب  ي إاهاء عقد العمل أف ؼلطر الطرؼ احترام مهلة اإلخطار –ب 
لطرؼ الذي ال تفاديا ألية مفاجأة قد تتبب أضرارا جتيمة ل ،ذلك قبل حرولو دبدة كافيةو  ،اآلخر

وجب من األثر الضار لتلك ادلفاجأة، فأ على إغلاد وسيلة ربدّ  ادلشرّعذلذا حرص يرغب  ي اإلاهاء، و 
على من يرغب  ي اإلاهاء أف ؽلهل الطرؼ اآلخر فًتة من الزمن سبتد من اإلخطار باإلاهاء إ ى اإلاهاء 

  2فعبل وتتمى ىذه الفًتة دبهلة اإلخطار.
كما  ي التتريح  حالة إاهاء العقد بإرادة منفردة، ي  وال ؽلكن ترور مهلة اإلخطار إالّ  

وقد شّرعت مهلة اإلخطار من جهة لتمكُت العامل  3،التقاعداالقترادي، االستقالة واإلحالة على 
                                                 

  .Cammille de BAILLEUL et Dominique JOURDAN, op.cit., p.351                                                   :  انظر  ي ذلك  1

  الفرنتي  ي ادلادة  ادلشرّعيتتحتن ذكر وسيلة التبليغ كما نص عليهاL1233-15   من قانوف العمل، إال أنو  ي حالة عدـ ذكر وسيلة التبليغ
 ؽلكن إعماؿ القواعد العامة للتبليغ ادلنروص عليها  ي القانوف ادلدين.

ادلنفذة لو ، الطبعة الرابعة، دار  و القرارات الوزارية اجلديدة 2550لتنة  22د/عبد اهلل مربوؾ النوار، مبادئ تشريع العمل وفقا ألحكاـ القانوف   2
 .090، ص 2550النهضة العربية، القاىرة، 

        .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, OP.cit,P.655  : انظر  ي ذلك 3
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من البحث عن عمل جديد يكوف موردا لرزقو بدال من العمل الذي قرر ادلتتددـ إاهاءه، ومن جهة 
  1أخرى لتمكُت ادلتتددـ من البحث عن عامل جديد ػلل زلل العامل الذي أخطره باإلاهاء.

انوف واألعراؼ واالتفاقيات اجلماعية وعقد العمل، وذبد مهلة اإلخطار أساسا ذلا  ي الق 
يتحكم فيها  وقد كافوزبتلف مدهتا حتب طبيعة ادلهنة والفئة ادلهنية اليت ينتمي إليها العامل، 

سواء بتدفيضها أو إلغائها، مث خضعت لبلتفاقيات اجلماعية اليت  ،أصحاب العمل كيفما شاؤوا
ة وحتب كل فئة عمالية، وبقي اجملاؿ مًتوكا للعرؼ دت مدهتا حتب حاجات كل مهننظمتها وحدّ 

تاريخ تأسيس القانوف دلهلة اإلخطار وتعميمها، وقد  2950فيفري  29واالتفاقيات اجلماعية إ ى غاية 
جويلية 25الفرنتي مدهتا الدنيا وفقا ذلذا القانوف بشهر واحد، ودبوجب األمر ادلؤرخ  ي  ادلشرّعد حدّ 

ا لئلخطار شهرين بالنتبة للعماؿ الذين ذلم أقدمية تتاوي أو تزيد عن أصبحت ادلدة الدني 2902
وجعل االلتزاـ باإلخطار ودبدتو أمرا متعلقا بالنظاـ العاـ ال غلوز االتفاؽ على 2سنتُت عمل بادلؤستة،

و غلوز االتفاؽ على زيادة ىذه ادلدة أو إعفاء العامل من مراعاة اإلعفاء منو أو زبفيض مدتو، غَت أنّ 
مهلة اإلخطار كلها أو بعضها  ي حالة إاهاء العقد من جانب العامل تطبيقا للشرط األفضل كرورة 

 3من صور محاية العامل.
من قانوف العمل ادلرري على ذلك بقوذلا:" ال غلوز االتفاؽ على  225ت ادلادة وقد نرّ  

ىذه ادلدة، وغلوز اإلعفاء من شرط اإلخطار أو زبفيض مدتو، ولكن غلوز االتفاؽ على زيادة 
لراحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كلها أو بعضها  ي حالة إاهاء العقد من 

 جانب العامل."
فقد حددت مهلة اإلخطار بشهرين إذا كانت أقدمية من قانوف العمل ادلرري  222أّما ادلادة  

  4سنوات.25أشهر إذا زادت أقدمية العامل بادلؤستة عن  50و  ،سنوات 25العامل أقل من 
من قانوف  L1234-1على مهلة اإلخطار من خبلؿ ادلادة  الفرنتي فقد نصّ  ادلشرّعأّما  

العمل اليت حددت ىذه ادلدة حتب أقدمية العامل، فإذا كانت األقدمية لدى ادلتتددـ نفتو أقل 

                                                 
 .099د/عبد اهلل مربوؾ النوار، ادلرجع التابق، ص 1
                                                                                                  :، وانظر كذلك 220ادلرجع التابق، ص د/ عطا اهلل أبو محيدة،  2

   Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD   et  Gilles AUZERO, OP.cit,655                           .  

                                                                                                       
 .91،ص 2007د/ صبلح زلمد أمحد، مفهـو الشرط األفضل كرورة من صور محاية العامل  ي قانوف العمل، دار الكتاب القانونية ، القاىرة،  3
 .374، ص ادلرجع التابقد/ زلمد شريف عبد الرمحاف أمحد عبد الرمحاف،  4
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 ي حالة ت، االتفاقيات اجلماعية للعمل، و مهلة اإلخطار ػلددىا القانوف، االتفاقا أشهر فإفّ  50من 
أشهر وأقل من  50عدـ وجودىا ربدد األعراؼ ادلطبقة على ادلهنة، أّما إذا كانت األقدمية أكرب من 

تكوف شهرين عندما تتواوز أقدمية العامل لدى مهلة اإلخطار تكوف شهرا واحدا، و  سنتُت فإفّ 
 تددـ نفتو سنتُت.ادلت

ة أو ػإذا كاف القانوف أو االتفاقية أو االتفاقية اجلماعي و ال يتم تطبيق ىذه القواعد إالّ غَت أنّ  
عقد العمل أو األعراؼ ال تنص على مهلة اإلخطار وال على شروط األقدمية  ي العمل األكثر نفعا 

 1للعامل.
د و يقع باطبل كل اتفاؽ أو عقد ػلدّ نّ من قانوف العمل الفرنتي بأ L1234-2تضيف ادلادة و  

د شروطا لؤلقدمية أو ػلدّ  ،L1234-1مهلة اإلخطار دلدة أقل من ادلدة ادلنروص عليها آنفا  ي ادلادة 
 .L1234-1تفوؽ تلك ادلنروص عليها  ي ادلادة 

من األمر  02اجلزائري فقد تطرؽ حلق العامل  ي مهلة اإلخطار من خبلؿ ادلادة  ادلشرّعأّما  
 2ادللغى و حدد احلد األدىن لتلك ادلدة. 25-02

 5-20ن ػمادتيػمن خبلؿ ال 22-95على مهلة اإلخطار قانوف عبلقات العمل  كما نصّ  
على :" ؼلوؿ التتريح للعامل الذي مل يرتكب خطأ جتيما احلق  5-20ت ادلادة ، حيث نرّ 0-20و

ت ادلادة تفاقات أو االتفاقيات اجلماعية"،  ي حُت نرّ  ي مهلة العطلة اليت ربدد مدهتا الدنيا  ي اال
ع ومأجورتُت ح احلق طواؿ مدة العطلة  ي ساعتُت كل يـو قابلتُت للوم:" للعامل ادلترّ على أفّ  20-0

 حىت يتمكن من البحث على منرب عمل آخر...".

                                                 
وانظر   ، .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD  et  Gilles AUZERO, OP.cit,655 انظر  ي ذلك: 1

 من قانوف العمل الفرنتي. L1234-1كذلك أحكاـ ادلادة 
ادلتعلق بالشروط العامة لعبلقات العمل  ي القطاع اخلاص ادللغى على :" إف  2925أفريل  29ادلؤرخ  ي  02-25من األمر  02تنص ادلادة   2

 التتريح ينشئ احلق للعامل  ي مهلة اإلخطار ما عدا حالة اخلطأ اجلتيم، ويتعُت احلد األدىن لتلك ادلهلة كما يلي:
 شهر واحد للعماؿ اليدويُت وادلتدررُت وادلؤىلُت، -

 عواف ادلاىرين،شهراف لؤل -

 أشهر لئلطارات ادلتوسطة أو العليا. ثبلثة -

ـ وػلق للعامل ادلترح االستفادة من ساعتُت يومُت خبلؿ مدة مهلة اإلخطار وىي قابلة للومع ومدفوعة األجر وذلك ليمكنو  البحث عن استددا
للعامل ادلترح مبلغا معادال لكامل األجرة اليت ؽلكن أف يقبضها آخر، وغلوز لراحب العمل وفاء التزامو بأف يؤدي مهلة اإلخطار عن طريق دفعو 

 خبلؿ نفس الوقت، وأف توقف ادلؤستة عدا حالة القوة القاىرة ال يعفي صاحب العمل من مراعاة مهلة اإلخطار."
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اإلخطار اسم مهلة مهلة قد أطلق على  ادلشرّع من خبلؿ ما ورد  ي ىذه ادلادة يتضح أفّ و  
العامل يظل  ي منرب عملو، وال يثبت  ألفّ  ،تتمية خاطئة أاّها نظرنا وتبدو حسب وجهة  ،العطلة

ئة ادلتتددمة أف تفي ؽلكن للهيمل أسبوعيا للبحث عن عمل جديد، و  ي ساعيت ع لو احلق إالّ 
 ذلك بدفعها مبلغا متاويا لؤلجرة الكلية اليت يكوف قد تقاضاىا طواؿ ادلدة نفتها. بااللتزاـ و 
 0-20و  5-20ادللغى أبلغ وأوضح من ادلادتُت  02-25من األمر  02ادلادة  أفّ  كما يتضح 

أطلقت على ادلهلة ت األمور دبتمياهتا و لكواها قد سّ  29-92ادلضافتُت بالقانوف  22-95من قانوف 
د مدة قد حدّ  02-25 األمر تفيد منها العامل للبحث عن العمل اسم مهلة اإلخطار، كما أفّ اليت يت

ديدىا لبلتفاقات أمر رب 29-92 ي حُت ترؾ القانوف  ،يةالعّمالىذه ادلهلة بالنتبة دلدتلف الفئات 
 االتفاقيات اجلماعية.و 

نية أو ػالقوانُت سواء الوط مجيع ما ؽلكن مبلحظتو حوؿ مدى إلزامية التقيد هبذه ادلهلة أفّ و  
ادلتتددـ ملـز باإلخطار قبل تترػلو  األجنبية، ادللغاة منها أو التارية ادلفعوؿ ذبمع كلها على أفّ 

فاء كل اتفاؽ باإلع  أفّ و  ،للعامل، وباحًتاـ ىذه ادلدة كما وردت  ي القانوف أو  ي االتفاقيات اجلماعية
 ءعنو  ي القانوف ادلرري التعويض عن مدة ىذه ادلهلة أو اجلز  ينورّ منها أو تقليرها يقع باطبل و 

يتتمر صاحب العمل  ي ربمل ة عمل ربتب ضمن أقدمية العامل، و ادلتبقي منها مع اعتبارىا مد
  1التزاماتو خبلؿ ىذه ادلدة.

صراحة على جزاء اإلخبلؿ دبهلة اإلخطار، غَت أف عدـ  اجلزائري فلم ينصّ  ادلشرّعأّما  
عليو  ها من طرؼ ادلتتددـ  ي غياب خطأ من العامل أو قوة قاىرة يعترب تعتفا يًتتباحًتام

 2ح.عن الضرر البلحق بالعامل ادلترّ التعويض عن مهلة اإلخطار و 
يتعُت على ادلتتددـ سبكُت العامل  :تمكين العامل من الوثائق اإلدارية المنصوص عليها قانونا-2

 التأمُتانتهائها، إضافة إ ى تقدًن وثيقة دلراحل ل و ت قياـ عبلقة العمح من شهادة العمل اليت تثبادلترّ 
 على البطالة تثبت وضعية العامل ادلهنية وادلالية.

يلتـز ادلتتددـ عند انتهاء عقد العمل بتتليمو  :حق العامل في الحصول على شهادة عمل-أ 
 L1234-19ت عليو ادلادة ما نرّ  ىذاو  ،للعامل شهادة عمل تثبت عبلقة العمل القائمة بُت الطرفُت

ت على ىذا االلتزاـ جلزائري فقد نرّ ا 22-95من قانوف  02/2ا ادلادة من قانوف العمل الفرنتي، أمّ 
                                                 

 .401مربوؾ النوار، ادلرجع التابق، ص  اهللد/عبد 1
  .176ص د/عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع التابق،  2
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شهادة عمل تبُت تاريخ التوظيف وتاريخ إاهاء عبلقة  م للعامل عند انتهاء عبلقة العملبقوذلا:" يتلّ 
 اسبة ذلا."الفًتات ادلنالعمل وكذا ادلناصب اليت شغلت و 

ادلتتددـ ملـز بتقدًن شهادة عمل لكل عامل انتهى عقد عملو بغض النظر عن  عليو فإفّ و  
 سبب اإلاهاء.

 تاريخ ف تبُّت أىذه الشهادة غلب  من قانوف العمل الفرنتي فإفّ  D1234-6حتب ادلادة و  
الفًتات ادلناسبة العامل و اء عبلقة العمل، طبيعة الوظيفة وادلناصب اليت شغلها تاريخ انتهالتوظيف و 

وال ؽلكن للمتتددـ أف يضّمن شهادة العمل غَت ادلعلومات ادلنروص عليها قانونا  ي ادلادة  1ذلا،
D1234-6 ذلذه و   ،إذا رضي العامل بذلك ة إالّ فتكإدراج شرط عدـ ادلنا  ،من قانوف العمل الفرنتي

معفى من احًتاـ مهلة  وا ال تعٍت أنّ غَت أاهّ  ،زاـإذ تربئ ذمة العامل من أي الت ،الشهادة أثر قانوين ىاـ
شهادة العمل بدقة   ي حالة شغل العامل دلناصب ذات طبيعة سلتلفة غلب أف تتضمناإلخطار، و 

  2الفًتات ادلناسبة ذلا.ىذه ادلناصب و 

ادلتتددـ التابق يلـز  ا إذا حدث تغيَت  ي الوضعية القانونية للهيئة ادلتتددمة فإفّ أمّ  
 ي حالة ربويل العامل ة عمل تتضمن األقدمية الكاملة، و ر للعامل شهادتددـ البلحق بأف ػلرّ ادلت

ا من وظيفة إ ى أخرى  ي ادلؤستة ذاهتا يتم ربرير شهادة عمل واحدة سبنح لو عند مغادرة ادلؤستة، أمّ 
ر لو شهادة إذا اشتغل العامل  ي عدة مؤستات فبل ؽلكنو أف يفرض على ادلتتددـ األخَت بأف ػلرّ 

 3تتضمن فًتات عملو لدى ادلؤستات األخرى.
والدين مطلوب  اا تعترب دينيتعُت على العامل أف يطلب ىذه الشهادة من ادلتتددـ ألاهّ و  

مكاتب   اللووء إ ىأّما إذا رفض ادلتتددـ تتليمها للعامل فبإمكاف ىذا األخَت 4،ليس زلموؿو 
 إلجبار ادلتتددـ بتقدًن ىذه الشهادة ربت طائلة الغرامة التهديدية  يةالعّمالاحملاكم مث إ ى ادلراحلة 

 5.زلموال ايربح االلتزاـ بتقدًن شهادة العمل بعد احلكم على ادلتتددـ دين) التهديد ادلايل(، و 
                                                 

 La nature de l’emploi occupé doit être indiquée avec une précision suffisante correspondant aux » :  انظر  ي ذلك  1

fonction qu’exerçait réellement le salarié (soc 8 oct 1992, semaine sociale Lamy , № 621.                                 
                                                                                                     .Soc.12 Juin 1981, Bul.civ.v, №534  انظر  ي ذلك:  2

                                                                                              : أورده   Soc07 février 1989, CSB1989, 59:  انظر  ي ذلك 3

Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD   et  Gilles AUZERO, OP.cit.P,684                            . 

                       

             
      Le certificat de travail est quérable et non  » زلموؿااللتزاـ بتتليم شهادة العمل دين  ي ذمة ادلتتددـ والدين مطلوب وليس  4

portable ».                                                                                                                                                                    
                .Cass.soc.12 novembre 2002, RJS2/03, № 186 ; cass.soc.17 janvier 1995, RJS4/95, № 416 انظر  ي ذلك: 5
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ادلتعلق بتتوية  50-95من قانوف  22/2ت ادلادة تكريتا للحماية القانونية للعامل نرّ و  
لق الدعوى بتتليم شهادات العمل على أف يكوف احلكم ابتدائيا اهائيا عندما تتعالنزاعات الفردية  ي 

الوثائق األخرى ادلنروص عليها قانونا إلثبات النشاط ادلهٍت للمدعي  العمل وكشوفات الرواتب أو
 تفاديا إلطالة النزاع.ضمانا لترعة ربريل ىذه احلقوؽ و 

دوف مقابل عند انتهاء  ادلرري فقد فرض على صاحب العمل بأف يعطي للعامل ادلشرّعأّما  
 تاريخ التحاقو باخلدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كاف يؤديو بناء على طلبو شهادة تبُّت عقده و 

مقدار  أف تتضمن شهادة العمل -بناء على طلب العامل-غلوز و  ،1ادلزايا اليت كاف ػلرل عليهاو 
حىت يتتعُت هبا  ي احلروؿ على عمل جديد  2،سبب إاهاء عبلقة العملالذي كاف يتقاضاه و األجر 

 3اليت تدؿ على مكانتو  ي رلاؿ زبررو.اعتبارىا من التوابق احلتنة لو و ب
تتهيبل لو على سرعة إعادة اندماجو  ي عامل ح و على محاية العامل ادلترّ  ادلشرّعحرصا من و  

ب على سلالفة األحكاـ ادلتعلقة هبا غرامة رتّ تقدًن شهادة العمل رلانا و لعمل بالشغل ألـز صاحب ا
الذين  العّماؿ ددتتعدد الغرامة بتعجنيو مرري، و  555جنيو و ال تزيد عن  255مالية ال تقل عن 

 4تضاعف  ي حالة العود.وقعت عليهم ادلدالفة و 
شهادة العمل بعد انتهاء من خبلؿ ما سبق ذكره يتضح أف حق العامل  ي احلروؿ على و  

يد ادلايل  ي يًتتب على سلالفتو إلزاـ ادلتتددـ بتتليمها ربت طائلة التهدو  ،س قانوناعقده حق مكرّ 
 ربت طائلة الغرامة  ي القانوف ادلرري.القانوف اجلزائري والفرنتي و 

 تقع من االلتزامات اليت حق العامل في الحصول على الوثيقة الموجهة لمصالح التأمين: -ب
إضافة إ ى سبكينو من الوثيقة  ،على عاتق ادلتتددـ تقدًن شهادة عمل للعامل الذي انتهى عقد عملو

ر ادلدفوع لو، األجدة اليت قضاىا العامل  ي عملو، و  ادلاليت تبُّت هة دلراحل التأمُت عن البطالة، و ادلوج
و غلب على ...(، غَت أنّ سبب إاهاء عقد العمل )استقالة، تتريح اقترادي، تتريح لتبب شدريو 

  5ادلتتددـ أالّ يدقق  ي أسباب التتريح إذا كاف اإلاهاء ألسباب شدرية.

                                                 
  من قانوف العمل ادلرري. 205/2انظر نص  ادلادة  1
 من قانوف العمل ادلرري. 205/2انظر نص ادلادة  2
 .020د/ عبد اهلل مربوؾ النوار، ادلرجع التابق، ص  3
 من قانوف العمل ادلرري. 255دلادة انظر نص ا 4
                                                                                      .  Cass.soc 08 octobre 1992, RJS11/92, №1256 انظر  ي ذلك: 5
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 ي حالة ا ال تنشئ لو حقوقا، و غَت أاهّ  ،ىذه الوثيقة دليل إثبات عدـ مديونية ادلتتددـ عدّ ت  و  
 صحة زلتوياهتا أو إذا ها مع عدـذلك بعدـ تقدًن ىذه الوثيقة أو تقدؽلسلالفة ادلتتددـ ذلذا االلتزاـ و 

 يتلق العامل منحة التأمُت عن البطالة بتبب خطأ وارد  ي ىذه الوثيقة ؽلكنو ادلطالبة بالتعويض عن مل
 1الضرر.

تقدًن ىذه الوثيقة للعقوبة ادلقررة ـ الذي ال ػلًـت إجراءات إصدار و كما يتعرض ادلتتدد 
 2دلدالفة من الدرجة اخلامتة.

 

يتمتع العامل ادلترح ألسباب اقترادية بعدة حقوؽ  تسوية وضعيتو المالية: ثانيا: حق العامل في
ذات طابع مايل يتردرىا التعويض القانوين عن التتريح إذا كاف بإرادة ادلتتددـ، كما ؽلكن تعويض 

يضاؼ إ ى ىذين التعويضُت التزاـ ادلتتددـ بإفادة اف التتريح بإرادة الطرفُت، و العامل اتفاقيا إذا ك
 لعطلة ادلدفوعة األجر.اامل ادلترح بتعويض عن اإلخطار و عال

يقرد بالتعويض القانوين ذلك ادلبلغ ادلايل  حق العامل في الحصول على تعويض قانوني: -1
ح ألسباب اقترادية جربا للضرر الذي حلقو نتيوة والذي يتتحقو العامل ادلترّ  ،ادلنروص عليو قانونا

  3إلاهاء عقد عملو.

ية  ي تتميتو، فمنهم من أطلق عليو مرطلح مكافأة اهاية العّمالاختلفت التشريعات قد و  
و ذلك م يتفقوف مجيعا بأنّ اه تعويض اإلاهاء، غَت أاهّ اخلدمة أو مكافأة مدة اخلدمة ومنهم من سّ 

 ل مدة اخلدمة عنرراالنظاـ القانوين الذي يفرض على صاحب العمل االلتزاـ بأداء نقدي جزا ي تشكّ 
 4أساسيا لتقدير قيمتو  ي حالة إاهائو لعبلقة العمل لتبب ال يرجع خلطأ العامل.

ىا ادلؤسبر العاـ دلنظمة العمل اليت أقرّ  252من االتفاقية الدولية رقم  22ت ادلادة قد نرّ و  
 :" للعامل الذي أاهيت خدمتو احلق  ي: على أفّ  2902جواف  22الدولية  ي 

ة ومتتوى دمة أو أداءات أخرى شلاثلة تتحدد قيمتها بالنظر إ ى مدة اخلدمإما  ي تعويض اهاية اخل -
يلتـز صاحب العمل بأدائها مباشرة أو من خبلؿ صندوؽ يتم سبويلو عن طريق االشًتاكات األجر، و 

 اليت تفرض على أصحاب األعماؿ،
                                                 

                                                                                                 Cass.soc 19 mai 1998, RJS07/98, №865نظر  ي ذلك: ا 1
 من قانوف العمل الفرنتي. R5429-1ادلادة : انظر  ي ذلك 2

 .231د/عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع التابق، ص  3
 .294، ص ادلرجع التابق أماؿ طو عبد الغٍت رزؽ،د/  4
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خرى للضماف ا  ي إعانات التأمُت ضد البطالة، أو متاعدات للعاطلُت، أو األشكاؿ األإمّ و  -
 االجتماعي مثل إعانات الشيدوخة أو العوز، 

 ا  ي قيمة مركبة من ىذه التعويضات واإلعانات.".وإمّ  -
للعامل احلق  ي احلروؿ على تعويض مكافأة  من خبلؿ ما ورد  ي ىذه االتفاقية نتتنتج أفّ و  

 اخلدمة أو إعانة بطالة أو اجلمع بينهما.
احلد األدىن القانوين للتعويض  2902جويلية  20استحدث أمر  أّما  ي القانوف الفرنتي فقد 

 2920الذين أمضوا  ي عملهم سنتُت مترلتُت، مث تبله إصبلح   العّماؿعن التتريح يتتفيد منو 
فقد جعل قيمة التعويض عن  2552جانفي  22الذي رفع قيمة احلد األدىن للتعويض، أما قانوف 

 2550جواف  25التتريح لتبب اقترادي زبتلف عن التعويض لتبب شدري، إ ى أف صدر قانوف 
د شروط االستفادة من قيمة التعويض حدّ حيث ألغى ىذه التفرقة و  ،ادلتعلق بتحديث سوؽ العمل

 وىي: 
 1أقدمية معينة  ي ادلؤستة، أف تكوف لوَت زلدد ادلدة، و ارتباط العامل بادلؤستة دبوجب عقد غ -
، إذ ال تعويض للعامل ادلتتقيل وال للعامل أف يتم اإلاهاء بإرادة صاحب العمل ال بإرادة العامل -

 2ال تعويض أيضا  ي حالة القوة القاىرة.ادلرتكب خلطأ جتيم، و 

األجر الشهري عن كل سنة  2/5الفرنتي مبلغ التعويض دبا ال يقل عن  ادلشرّعقد حّدد و 
 25اوز األجر الشهري عن كل سنة عمل ذب   2/25سنوات عمل، يضاؼ إليها 25عمل  ي حدود 

 22على أف يتم حتاب مبلغ التعويض على أساس معدؿ األجر الشهري اخلاـ خبلؿ  3،سنوات

التفاقية اجلماعية أو عقد العمل شروطا أكثر نفعا اد و ؽلكن أف ربدّ 4شهرا قبل إاهاء عبلقة العمل،
  ففي ىذه احلالة تطبق الشروط االتفاقية األصلح للعامل.للعامل، 

                                                 
 2008جواف  25حددت ىذه األقدمية دبقتضى القوانُت التابقة بتنتُت مترلتُت غَت متقطعتُت، ودبوجب قانوف ربديث سوؽ العمل الرادر  ي  1

 من قانوف العمل الفرنتي.  L1234-9أصبحت سنة واحدة غَت متقطعة ، انظر  ي ذلك ادلادة 
       .Jean PELISSIER , Alain SUPIOT , Antoine JEAMMAUD   et  Gilles AUZERO, OP.cit.P672   انظر  ي ذلك: 2

         
 L’indemnité de licenciement ne peut  » :               : من قانوف العمل الفرنتي اليت تنص على  R1234-2انظر  ي ذلك ادلادة  3

être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté ; auquel s’ajoutent deux quinzièmes de 

mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »                                                                                                   
 :من قانون العمل الفرنسي  R1234-4انظر في ذلك المادة  4

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus 

avantageuse pour le salarié : 

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou 
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على استفادة  22 ي مادتو  59-90ادلرسـو التشريعي  أّما  ي قانوف العمل اجلزائري فقد نصّ  
لى عمل ػػادلرتبطُت بعقد غَت زلدد ادلدة من التعويض ما عدا الذين حرلوا ع ادلتّرحُت العّماؿمجيع 

على  59-90من ادلرسـو  22ت ادلادة  ي ىذا اإلطار نرّ التقاعد ادلتبق، و لى التقاعد أو أو أحيلوا ع
ل دفعها ادلتتددـ عند يتحمّ  بأجر ثالثة أشهردتو حدّ امل ادلترح من التعويض النقدي، و استفادة الع
شهرا  22ربتب ىذه التعويضات على أساس معدؿ األجر الشهري اخلاـ ادلتقاضى خبلؿ التتريح، و 

  1الفرنتي. ادلشرّعقبل إاهاء عبلقة العمل، متايرا بذلك 
من قانوف العمل اجلديد  252ادلرري فقد حدد مكافأة اهاية اخلدمة دبقتضى ادلادة  ادلشرّعأّما  

 2نرف عن كل سنة ذباوز ذلك.كل سنة من اخلمس سنوات األو ى وشهر و   بشهر عن
و مل ػلدد الشروط الواجب توافرىا  ي العامل ادلرري أنّ  ادلشرّععلى  ما يالحظ غير أن   

أثقل كاىل صاحب العمل بتعويض مبالغ و  ،الستحقاؽ مبلغ التعويض عن التتريح لتبب اقترادي
يًتتب عليو عزوؼ أصحاب العمل عن تطبيق أحكاـ اإلاهاء االقترادي واللووء إ ى الفرل  ،فيو

ادلبالغ فيو مع انعداـ التعويض حب العمل ىذا ل صاالتعتفي ألنو سيكوف أيترا لو، مث دلاذا يتحمّ 
 3و أحد ضحايا األزمة االقترادية.أنّ ، خاصة و خطئو

قانوف العمل ادلرري مبالغ فيو، من  252التعويض ادلمنوح للعامل دبقتضى ادلادة  أفّ يبـدو و  
ىذا النص بدال من أف يكوف و ىو يتواوز ادلبلغ الذي سبنحو احملاكم  ي حالة التتريح التعتفي، و 

و طادلا كاف صاحب العمل ملتزما بأداء وذلك ألنّ  زلاولة حلماية العامل سيكوف سيفا متلطا عليو،
فما الذي يدعو  تعويض للعامل  ي حالة اإلاهاء لتبب اقترادي كما لو كاف إاهاء تعتفيا للعقد،

اللووء إ ى  وعليو فإفّ  صاحب العمل إ ى اللووء إ ى اإلجراءات الطويلة وادلعقدة للتتريح االقترادي،
 4الفرل التعتفي سيكوف أكثر يترا لراحب العمل وأقل تكلفة.

                                                                                                                                                         
exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant 

calculé à due proportion. » 
 .236د/ عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع التابق، ص  1
 196من قانوف العمل ادلرري على :" ...ويلتـز صاحب العمل عند إاهاء العقد ألسباب اقترادية وفقا لئلجراءات ادلبينة بادلواد  201تنص ادلادة  2

من ىذا القانوف بأف يؤدى للعامل الذي أاهي عقده مكافأة تعادؿ األجر الشامل عن كل سنة من اخلمس سنوات األو ى من سنوات اخلدمة  200إ ى 
 وشهر و نرف عن كل سنة ذباوز ذلك.".

 .867،869د/أمحد حتن الربعي ،الوسيط  ي القانوف االجتماعي، ادلرجع التابق، ص  3
 .869أمحد حتن الربعي ،الوسيط  ي القانوف االجتماعي، ادلرجع التابق، ص أورد ىذا الرأي الدكتور  4
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ية حق العامل  ي العّمالت القوانُت لقد أقرّ  :حق العامل في الحصول على تعويض اتفاقي -2
احلروؿ على تعويض عن التتريح االقترادي ػلدد دبقتضى القانوف، وسحت ألطراؼ عبلقة العمل 

على ربديده من خبلؿ االتفاقيات اجلماعية أو عقد العمل الفردي، على أف تكوف بشروط باالتفاؽ 
وتكوف البنود االتفاقية  1،أي أف تكوف أكثر نفعا للعامل ،ا ىي مقررة قانوناأقل حّدة ودببالغ أكرب شلّ 

ويض الذي التع سبلي قواعد أكثر نفعا للعامل، غَت أف ىناؾ فرؽ بُت  أو العقدية مشروعة إذا كانت
ربدده االتفاقية اجلماعية والتعويض الذي ػلدده عقد العمل الفردي فيما ؼلص إمكانية تعديلو من 

 2،طرؼ القاضي، إذ ال غلوز للقاضي أف ؼلفض من مبلغ التعويض إذا كاف مردره االتفاقية اجلماعية
وكاف ىذا  ،فرديقد العمل الع ي حُت غلوز للقاضي أف ينقص من مبلغ التعويض إذا كاف مردره 

 2252وربديدا  ي ادلادة  ،تطبيقا للقواعد العامة ادلنروص عليها  ي القانوف ادلدين ،التعويض مبالغ فيو
  3من القانوف ادلدين الفرنتي.

إذا كاف احًتاـ مهلة  :اإلخطار والعطلة المدفوعة األجرحق العامل في الحصول على تعويض -0
تعويض اإلخطار يندرج  فإفّ  ،يندرج ضمن حق العامل  ي تتوية وضعية العامل اإلدارية اإلخطار

ح من ساعتُت ضمن حق العامل  ي تتوية وضعيتو ادلالية، إذ يلتـز ادلتتددـ بتمكُت العامل ادلترّ 
تزاـ ر من ىذا االليوميا مدفوعة األجر خبلؿ مهلة اإلخطار احملددة قانونا، وؽلكن للمتتددـ أف يتحرّ 

من خبلؿ دفع ادلبلغ الكامل الذي سيقبضو العامل خبلؿ ىذه ادلدة، ويضاؼ إ ى تعويض مهلة 
اإلخطار تعويض آخر بعنواف العطلة ادلدفوعة األجر، إذ يلتـز ادلتتددـ عند تترػلو للعامل بتمكينو 

 ،ل تقليصالذين يكونوف زل العّماؿمن تعويض عن العطلة ادلدفوعة األجر، ويثبت ىذا احلق لكل 
سواء أحيلوا على نظاـ تأمُت البطالة أو أحيلوا على التقاعد أو التقاعد ادلتبق أو استفادوا من 

 4منرب عمل جديد.

 

 

                                                 
 ,020op.cit., p. Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD et Gilles AUZERO .          :انظر  ي ذلك 1

 .202عطا اهلل أبو محيدة، ادلرجع التابق، ص  وانظر كذلك د/،  .Cass.soc 14 Mai 1987, Bull,Civ,v, №230 انظر  ي ذلك 2
 من القانوف ادلدين اجلزائري. 202إ ى  200من القانوف ادلدين الفرنتي ادلواد من  2252يقابل ادلادة  3

إطار تقليص ال يتتفيد األجراء الذين غلب إاهاء عبلقة عملهم  ي  "اليت تنص على  59-90من ادلرسـو التشريعي  22نظر  ي ذلك نص ادلادة ا 4
والذين يتتفيدوف كتعويض عن ذلك إما من شغل أو من إحالة على التقاعد أو التقاعد ادلتبق، من أي تعويض غَت ما يتتحقونو  ي باب  العّماؿعدد 

 .األجراحلقوؽ  ي العطلة ادلدفوعة 
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 المطلب الثاني
 حق العامل في الحصول على دخل بديل 

 عن طريق نظام التأمين عن البطالة
ارتفاع معدؿ البطالة  ي صفوفها، وسعيا قترادي إ ى تعطيل الفئة النشطة و أدى التتريح اال 
بادرت العديد من  ،من شبح البطالة والفقر الناذبُت عن فقداف الدخل ادلتّرحُت العّماؿحلماية 

الذي من شأنو أف يكفل دخبل بديبل و  ،ية إ ى استحداث نظاـ التأمُت عن البطالةالعّمالالتشريعات 
د القانوف شروطا الستحقاؽ ىذا الدخل وأوكلت قد حدّ ولو بشكل مؤقت، و  ادلتّرحُت العّماؿذلؤالء 

ة إدارة نظاـ التأمُت عن البطالة وتتيَته إ ى صندوؽ متتقل يتمى صندوؽ التأمُت عن مهمّ 
استحداث نشاطات دلرلحة ات القانونية لتنظيم سوؽ العمل و ل إحدى اآلليالذي يشكّ  1،البطالة
 .العّماؿ

مث أحكاـ تعويض البطالة  ي فرع  ،عن البطالة  ي فرع أوؿ تطرؽ دلفهـو نظاـ التأمُتسنعليو و  
استحداث نشاطات دلرلحة عن البطالة  ي تنظيم سوؽ العمل و ثاف، لنتطرؽ لدور صندوؽ التأمُت 

  ي فرع ثالث. العّماؿ
 الفرع األول

 مفهوم نظام التأمين عن البطالة
ذلك بردور ادلرسـو التشريعي و  ،2990سنة  مل يعرؼ نظاـ التأمُت عن البطالة  ي اجلزائر إالّ  

إرادية،  يفقدوف عملهم برفة ال قد محاية األجراء الذينادلتعلق باحلفاظ على الشغل و  90-59
الذي ينشئ التأمُت عن البطالة لفائدة األجراء الذين يفقدوف عملهم  22-90ادلرسـو التشريعي و 
ى صندوقا مهمتو التكفل هبذه الفئة يتمّ  -ىذا ادلرسـو- يؤسسرفة الإرادية ألسباب اقترادية، و ب

 الرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة.
أّما  ي فرنتا فقد بدأت احلماية من خطر البطالة مع بداية القرف ادلاضي من خبلؿ الرناديق  

نت  ي كنف ادلنظمات ادلهنية والنقابية، واقترر دور الدولة على دعمها التأمينية اخلاصة اليت تكوّ 
منشئة بذلك نظاما قانونيا للمتاعدات  2900أكتوبر  22 ي  مل تتدخل  ي تتيَتىا إالّ  إذ ،ماليا

منظمات أسفرت جهود ادلنظمات النقابية و  2952ديتمرب  02العامة دلواجهة خطر البطالة، و ي 
                                                 

 .2990ماي  20ادلؤرخ  ي  22-90من ادلرسـو التشريعي  05انظر ادلادة  1
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ل من أرباب العمل عن إقامة نظاـ قانوين ضد خطر البطالة يرتكز على الفكرة التأمينية ليشمل ك
 1التواري.يعمل  ي القطاعُت الرناعي و 

 ،ظل تطبيقو متباينا من تشريع آلخرظل مرطلحا غامضا و  مفهـو التأمُت عن البطالة غَت أفّ  
تتيَت صندوؽ البطالة شيء من التفريل من خبلؿ تعريفو ورلاؿ تطبيقو و  تبياف مفهومو بلذلك يتعُّت 

 وسبويلو.
إذا كانت البطالة ىي توقف غَت إرادي عن العمل دلدة زمنية : أوال: تعريف نظام التأمين عن البطالة

 2،العامل غَت متعلقة بشدصالقترادية اليت ربكم سوؽ العمل و شلتدة ألسباب مرتبطة بالظروؼ ا
األجراء الذين يفقدوف عملهم ألسباب  العّماؿل بتأمُت البطالة ىو نظاـ عمومي يتكفّ  فإفّ 

الذين يفقدوف دخلهم برفة غَت  العّماؿيهدؼ إ ى محاية  ىو نظاـ تأمُت اجتماعيو  3،اقترادية
إظّلا يهدؼ إ ى زبفيف اآلثار اليت ال يعاجل مشكلة البطالة ذاهتا، و نظاـ تأمُت البطالة  علما أفّ  4،إرادية

ية االجتماعية ضد يعكس نظاـ التأمُت عن البطالة احلماو  5،تًتتب عن التعطل دوف إغلاد عبلج لو
خل قـو ىذا النظاـ على فكرة تشتيت األعباء دلواجهة ذلك اخلطر عن طريق ديفقداف الدخل، و 

 6ىو صورة من صور التضامن االجتماعي.بديل، و 
يكفل نظاـ التأمُت عن البطالة حق كل عامل فقد عملو من احلروؿ على تعويضات شهرية و  

بذلك جزءا من دخل العامل ن احلكومة تؤمّ  مقابل ما أداه من اشًتاكات أثناء فًتة اشتغالو، أي أفّ 
يكوف  مل، و الشهري وقت تعطلو عن العمل يعوضو عن راتبو الذي كاف يتقاضاه من صاحب الع

ىي جزء من و  ،عائلتو لفًتة انتقالية حىت يعود إ ى العملو  عيشة العاملدلكافيا لتغطية احلد األدىن 
فة ال إرادية فقدوا عملهم براؿ الذين تعطى ىذه التعويضات للعمّ و  7،خدمات الضماف االجتماعي

   دىا القانوف. بشروط حدّ ألسباب اقترادية، و 

                                                 
 .323عبد الغٍت رزؽ، ادلرجع التابق، ص أماؿ طو د/  1
 .6، ص ادلرجع التابقزلمد حامد الرياد، ليلى زلمد الوزيري،  2
    Définitions gratuites droit du travail, éditions-tissot.fr انظر التعريف على ادلوقع االلكًتوين: 3

 wikipedia.org: االلكًتوينانظر التعريف  ي ادلوسوعة احلرة ادلتوفر على ادلوقع  4

 .029، ص 2550د/ فاطمة زلمد الرزاز، الوجيز  ي شرح قانوف العمل و التأمينات االجتماعية، دار القلم للطباعة، القاىرة،  5
 .022أماؿ طو عبد الغٍت رزؽ، ادلرجع التابق، ص د/  6
  AR.wikipedia.org .احلرةانظر تعويضات البطالة على ادلوقع االلكًتوين ويكيبيديا ادلوسوعة  7
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: يطبق ىذا النظاـ  ي اجلزائر على مجيع األجراء ادلنتمُت ثانيا: نطاق تطبيق نظام التأمين عن البطالة
ا  ي إطار ألسباب اقترادية، إمّ ين يفقدوف عملهم برفة الإرادية و إ ى القطاع االقترادي الذ

يتتثٌت من االستفادة من ىذا النظاـ األجراء و  1،أو إاهاء نشاط ادلتتددـ العّماؿالتقليص من عدد 
مناخية، أو ػالذين ىم  ي انقطاع مؤقت عن العمل بتبب البطالة التقنية أو البطالة بتبب العوامل ال

  2 ي انقطاع مؤقت أو دائم بتبب عوز العامل أو حادث أو كارثة طبيعية.
 3(:22-90كما يتتثٌت من رلاؿ تطبيق ىذا ادلرسـو ) 

 األجراء الذين بلغوا التن القانونية اليت تتمح ذلم باإلحالة على التقاعد،-
 األجراء الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية للحروؿ على حقوؽ معاش التقاعد ادلتبق،-

 األجراء ذوو عقد العمل احملدد ادلدة،-

ن ػػدميػػػػػػػػػػػػػدة متتدػػػػػػػػػػػػالعاملوف حلتاهبم اخلاص أو ذوو عدلوسيوف أو العاملوف  ي البيت و ا العّماؿ -
 أو الذين فقدوا عملهم بتبب نزاع  ي العمل أو تتريح تأدييب أو استقالة أو ذىاب إرادي.

بضماف تعويضات أو إعانات  2900لتنة  00من االتفاقية الدولية رقم  52ت ادلادة قد نرّ و 
للعاطلُت رغم إرادهتم على نطاؽ التطبيق الذي اقترر على األشداص الذين يتتددموف عادة مقابل 

تالية ػػػػوسحت لكل دولة عضو أف تتتثٌت  ي قوانينها أو لوائحها الوطنية الفئات ال ،أجور أو رواتب
 4أو بعضها:

 ف  ي منازذلم،العاملو  - ادلتتددموف  ي خدمة ادلنازؿ، -
 ادلتتددموف بشكل دائم  ي خدمة احلكومة أو سلطة زللية أو مرفق عاـ، العّماؿ-
إيراداهتم مرتفعة تتمح ذلم بتأمُت أنفتهم من  ن ترى التلطة ادلدترة أفّ غَت اليدويُت شلّ  العّماؿ -

 الشباب دوف سن التشغيل، العّماؿ - أخطار البطالة،
 مقررة ويتقاضوف معاش تقاعد أو شيدوخة، االذين ذباوزوا سنّ  العّماؿ-
 أفراد أسرة صاحب العمل، - بشكل عارض أو ثانوي، األشداص الذين ال يعملوف إالّ  -

                                                 
يفقدوف عملهم  قد ادلتضمن التأمُت عن البطالة لفائدة األجراء الذين 1994ماي  26ادلؤرخ  ي  11-94من ادلرسـو التشريعي  02انظر ادلادة  1

 برفة الإرادية ألسباب اقترادية.
 .ادلشار إليو سابقا 11-94من ادلرسـو التشريعي  03انظر أحكاـ ادلادة  2
 .ادلشار إليو سابقا 11-94من ادلرسـو التشريعي  5و 4انظر أحكاـ ادلادتُت  3
 من اتفاقية منظمة العمل الدولية ادلتعلقة بضماف تعويضات أو إعانات للعاطلُت رغم إرادهتم، متوفرة على ادلوقع االلكًتوين: 52انظر ادلادة  4

 www1umn.edu/ humants/arab/ilo/ilo-co44.pdf.                                                                                                         
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ذلا من اخلرائص ما غلعل من غَت الضروري أو غَت العملي تطبيق  العّماؿفئات استثنائية من  -
 أحكاـ ىذه االتفاقية عليهم.

 
 الفرع الثاني

 البطالةأحكام تعويض 
، والذي يكوف  ي شكل ح تترػلا اقتراديا من نظاـ التأمُت عن البطالةيتتفيد العامل ادلترّ  

د قيمة التعويض ومدتو وربدّ  1،تعويضات تدفع لو وفقا لشروط حددىا القانوف واالتفاقيات الدولية
من االتفاقية  00و00تقل عّما ىو منروص عليو  ي ادلادتُت  على أالّ  ،وفقا للتشريعات الداخلية

 ادلتعلقة بشأف ادلتتوى األدىن للتأمينات االجتماعية. 2922لتنة  50العربية رقم 
دت القوانُت الداخلية واالتفاقيات الدولية حاالت خفض قيمة التعويض وحاالت كما حدّ  

إيقافو وكذا حاالت إسقاطو، وعليو سنتطرؽ ذلذه األحكاـ ادلتعلقة بتعويض البطالة بدءا بشروط 
االستفادة من تعويض البطالة مث قيمة التعويض ومدتو وننهي احلديث عن أحكاـ تعويض البطالة 

 حباالت سقوط احلق  ي التعويض.
 

لبلستفادة من نظاـ تعويض البطالة غلب أف تتوفر  ي : أوال: شروط استحقاق تعويض البطالة
امة ومنها ما يرنف ضمن ح رلموعة من الشروط منها ما يرنف ضمن الشروط العالعامل ادلترّ 

 الشروط اخلاصة، ونظرا لتداخل ىذه الشروط سنكتفي بذكرىا دوف األخذ هبذا الترنيف الفقهي.
ا توقف ىذا الشرط يقتضيو وؽلليو تعريف البطالة بأاهّ  :أن يكون التعطل خارجا عن إرادة العامل -2

العامل ادلتتقيل دبحض إرادتو  وعليو فإفّ  2،غَت إرادي عن العمل وألسباب خارجة عن إرادة العامل
طوعا واختيارا يكوف غَت متتحق لتعويض البطالة، أّما االستقالة االضطرارية بتبب ادلعاملة اجلائرة 
من صاحب العمل فبل تعد استقالة، بل ىي فرل تعتفي تعطي احلق للعامل  ي التعويض عن 

 3البطالة.التتريح التعتفي إضافة إ ى االستفادة من تعويض 

                                                 
  ي مادهتا الرابعة الشروط الواجب توافرىا  ي العامل حىت يتتفيد من تعويض البطالة. 2900لتنة  00ربدد االتفاقية الدولية للعمل رقم  1
 . 15زلمد حامد الرياد، ليلى زلمد الوزيري، ادلرجع التابق، ص  2
 .     147ص  ادلرجع التابق، د/ إساعيل فهيم زلمد اخلشن، 3
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لو ألسباب ػػػػػػػػػػػػػويضيف التشريع اجلزائري  ي ىذا الردد أف يكوف العامل قد فقد منرب عم 
 1ال إرادية وألسباب اقترادية وذلك حتب احلاالت التالية:

وادلادة  22-95 من قانوف عبلقات العمل 09 ت عليو ادلادة: وىو ما نرّ العّماؿحالة تقليص عدد -أ
 .    22-90من ادلرسـو التشريعي  2و2

 22-95من قانوف عبلقات العمل  00/0ت عليو ادلادة وىو ما نرّ  حالة إاهاء نشاط ادلتتددـ: -ب

ل ػمػػػػػػػػػػػػػ، ويكوف احلل أو اإلاهاء نتيوة إلفبلس صاحب الع22-90 من ادلرسـو التشريعي 2و2 وادلادة
 أو صدور قرار قضائي باحلل.

مل يتطرؽ تشريع العمل اجلزائري وال ادلراسيم التشريعية البلحقة ذلذه احلالة  لة التقنية:حالة البطا -ج
الذين -ادلنشور الوزاري الرادر عن وزير العمل والضماف االجتماعي، إذ ػلق للعماؿ  تضّمنها اوإظلّ 

االستفادة من التأمُت عن  -أو توقيف نشاط ادلؤستة يتوقفوف عن العمل بتبب بطالة تقنية قبل حلّ 
 2البطالة إذا ما برروا دفع اشًتاؾ ستة أشهر على األقل قبل حروؿ ىذا الوضع.

 
غلب أف تكوف لدى  ح في حالة بحث جدي ودؤوب عن العمل:لعامل المسر  أن يكون ا -2

عن  دي والدؤوبغبة من خبلؿ البحث اجلالعامل رغبة جدية  ي العمل، وتتضح تلك الر 
  4القيد  ي سول العاطلُت كباحث عن عمل قرينة على ربقق ىذا الشرط. ويعدّ 3،العمل

واعترب القانوف الفرنتي البحث الدائم واجلدي عن العمل أىم شروط االستفادة من نظاـ 
التأمُت عن البطالة، وذلك عن طريق التتويل كطالب عمل لدى اجلهات ادلدترة وأضاؼ قانوف 

  5سنة(. 05العمل الفرنتي شرط التن)أقل من 
، حيث 22-90من ادلرسـو التشريعي  52اجلزائري فقد أورد ىذا الشرط  ي ادلادة  ادلشرّعا أمّ 

اشًتط أف يكوف العامل متوبل كطالب للعمل لدى ادلراحل ادلدترة  ي اإلدارة العمومية ادلكلفة 
 بالتشغيل منذ شهرين على األقل، وىو ما يًتجم سعي العامل للبحث الدائم والدؤوب عن العمل.

                                                 
 .441د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  1
ررة قانونا قبل حل أو توقيف جزئي خبروص البطالة التقنية ادلق 11/05/1997منشور وزاري صادر عن وزير العمل والضماف االجتماعي مؤرخ  ي  2

 .442لنشاط ادلؤستة، أوردتو د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص 
 .327أماؿ طو عبد الغٍت رزؽ، ادلرجع التابق، ص د/  3
 .105ص  د/ حتن عبد الرمحاف قدوس، فقد الدخل كأثر إلاهاء عبلقة العمل، ادلرجع التابق، 4
  Pole-emploi.fr،متوفر على الموقع االلكتروني: Les conditions d’attribution de l’AREانظر في ذلك: 5
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خدمات  إفّ  ير محدد المدة:لعامل أجيرا مرتبطا مع المستخدم بعقد عمل غأن يكون ا -3
ا األجراء ذوي عقود سلررة لؤلجراء الذين لديهم عقد عمل غَت زلدد ادلدة، أمّ التأمُت عن البطالة 

 1.التأمُت عن البطالةالعمل زلددة ادلدة فبل يتتفيدوف من خدمات 
ال يتتفيد من  لعامل مثبتا في الهيئة المستخدمة قبل تسريحو لسبب اقتصادي:أن يكون ا -4

 ادلؤقتوف. العّماؿىم  ي فًتة ذبربة أو  الذين العّماؿىذه اخلدمات 
 50د اشًتاكاتو بانتظاـ منذ وقد سدّ لعامل منخرطا في نظام التأمين عن البطالة، أن يكون ا -5

  2.أشهر على األقل قبل انتهاء عبلقة العمل
ساعة  025يوما أو  222د اشًتاكا دلدة قد سدّ ل الفرنتي فيشًتط أف يكوف العام ادلشرّعا أمّ  

 00سنة، و 55بالنتبة للعماؿ األقل من  ،شهرا اليت تتبق اهاية عقد العمل 20من العمل خبلؿ 
    3سنة فأكثر. 55تتبق اهاية عقد العمل بالنتبة للعماؿ البالغُت  شهرا اليت

لتفادي تترػلو، أو رفض  لعامل قد رفض عمال اقترح عليو من طرف المستخدميكون ا أال   -6
 تكوينا ربويليا قرد شغل منرب شلاثل أو أقل منو بشرط أف يوافق عليو العامل.

 مستفيدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني آخر. يكون أال   -7
 ّماؿػػػػػػػػػػالع ي إطار التقليص من عدد الذين ىم محل تسريح  العم الأن يرد اسمو في قائمة  -8

 احب العمل.أو إاهاء نشاط ص
 .أن يكون األجير مقيما بالجزائر -9

 22و أضاؼ شرط التن ) أكرب من غَت أنّ  الفرنتي، ادلشرّعوىي تقريبا الشروط اليت أخذ هبا  
سنة(، وأف يكوف برحة بدنية جيدة للقياـ بنشاط مهٍت حىت ؽلكنو تتويل نفتو  05سنة وأقل من 

 4ضمن طاليب العمل.
ادلرري فقد أضاؼ شرطا يتعلق بعدـ انتهاء خدمة العامل كنتيوة حلكم اهائي  ي  ادلشرّعا أمّ  

 جناية أو جنحة ماسة بالشرؼ واألمانة أو اآلداب العامة.

                                                 
 ادلذكور آنفا. 2990ماي  20ادلؤرخ  ي  22-90من ادلرسـو التشريعي  55انظر ادلادة 1
 الواردة ضمن شروط زبويل احلقوؽ.22-90من ادلرسـو التشريعي  50انظر ادلادة 2
 Pole-emploi.fr،متوفر على ادلوقع االلكًتوين: Les conditions d’attribution de l’AREانظر  ي ذلك: 3
 . 161د/ إساعيل فهيم زلمد اخلشن، ادلرجع التابق، ص  4



268 
 

من  نظاـ التأمُت عن البطالة ال يتتفيد منو إالّ  لكوف أفّ  ،ىذا الشرط شرط زائد أفّ  يبـدوو  
 سرّح ألسباب اقترادية.

 
إ ى ربديد قيمة التعويض عن  تذىب بعض التشريعات المستحق ومدتو:ثانيا: قيمة التعويض 

ح على مبلغ البطالة ومدتو بأشكاؿ سلتلفة، فمنها من يعتمد شكبل موحدا، حيث ػلرل العامل ادلترّ 
د بعض التشريعات األخرى قيمة التعويض وفقا زلدد سلفا دوف سبييز بُت عامل وآخر،  ي حُت ربدّ 

يكوف التعويض حبتب شرػلة األجر الذي كاف ػلرل عليو العامل قبل لتلم األجور، حيث 
 1تترػلو.
وربدد التشريعات االجتماعية ادلدتلفة احلد األقرى دلدة االستحقاؽ، وتًتاوح ىذه ادلدة بُت  

 2شهرا. 00ا ترل  ي بعض التشريعات كما  ي التشريع اجلزائري إ ى شهرا، غَت أاهّ  22أشهر و 50
ؿ قيمة التعويض ادلتتحق عن البطالة  ي اجلزئية األو ى مث مدة تعويض البطالة  ي وعليو سنتناو  

 اجلزئية الثانية.
تتفاوت نظم الدوؿ  ي ربديد أساليب الوفاء وقيمة  في حالة البطالة: قيمة التعويض المستحق -2

 تها احمللية، غَت أفّ د قوانينها التعويض بقيمة نقدية زلددة بعملتعويض البطالة، فهناؾ بعض الدوؿ ربدّ 
د  ي تشريعاهتا قيمة ىذا التعويض بنتبة أغلبية دوؿ العامل اليت تأخذ بنظاـ التأمُت عن البطالة ربدّ 

 3ن عليو.مئوية من متوسط األجر ادلتتحق للمؤمّ 
ح ئن عليهم، وقد تتناسب طرديا مع شراوقد تكوف قيمة التعويض موحدة بالنتبة جلميع ادلؤمّ  

العامل ادلترح ألسباب اقترادية يتمتع حبماية مؤقتة يضمنها   ي التشريع اجلزائري فإفّ  ااألجور، أمّ 
نظاـ التأمُت عن البطالة، حيث يتقاضى تعويضا شهريا ػلتب على أساس معدؿ األجر الشهري 

شهرا اليت تتبق تترػلو على أساس مرجعي يتاوي  22اخلاـ الذي يتقاضاه األجَت ادلعٍت طواؿ 
غ احملّرل عليو وذلك جبمع متوسط األجر الشهري اخلاـ مع األجر الوطٍت األدىن نرف ادلبل

 1يكوف أكثر منو بثبلث مرات. من األجر الوطٍت ادلضموف وأالّ   %25 يقل عن على أالّ  4،ادلضموف
                                                 

 .  388يم زلمد اخلشن، ادلرجع التابق، صد/ إساعيل فه
العدد  ،ج ر والذي ػلدد مدة التكفل بتعويض التأمُت عن البطالة، 1994جويلية  06ادلؤرخ  ي  94/189من ادلرسـو التنفيذي  02انظر ادلادة  2

44 . 
 . 420د/ إساعيل فهيم زلمد اخلشن، ادلرجع التابق، ص  3

 اادلشار إليو سابقا.11-94من ادلرسـو التشريعي 13انظر ادلادة 4
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يتتفيد أيضا من األداءات العينية  ،إضافة إ ى سبتع العامل بالتعويض الشهري عن البطالة 
مع اعتماد فًتة التكفل بالنتبة لنظاـ التأمُت  ،دلرض والتأمُت عن األمومة وادلنح العائليةللتأمُت عن ا

واالستفادة من رأساؿ الوفاة لفائدة ذوي حقوقو عند  ،عن البطالة كفًتة نشاط لدى نظاـ التقاعد
 االقتضاء.

 ب التنازلية اآلتية:حتب النت -وفقا للتشريع اجلزائري –وػلدد تعويض التأمُت عن البطالة        
 من األجر ادلرجعي خبلؿ الربع األوؿ من مدة التكفل، 255%
 من األجر ادلرجعي خبلؿ الربع الثاين من مدة التكفل، 05%
 من األجر ادلرجعي خبلؿ الربع الثالث من مدة التكفل، 05%
 من األجر ادلرجعي خبلؿ الربع الرابع من مدة التكفل. 55%

قيمة التعويض ربتب على أساس األجر اخلاـ الذي كاف  الفرنتي فإفّ ا  ي التشريع أمّ  
ح من عملو من منحة شهرا األخَتة(، ويتتفيد العامل ادلترّ  22يتقاضاه العامل قبل فقدانو لعملو ) 

 وفقا إلحدى الريغتُت التاليتُت األكثر نفعا للعامل:
 ،€ 22000+ (SJR)من األجر اليومي ادلرجعي % 0500 -2
يوميا  € 22000يقل مبلغ التعويض اخلاـ عن  على أالّ  (SJR)من األجر اليومي ادلرجعي  5200% -2

 .2(SJR)من األجر اليومي %25 وال يتواوز
من األجر األخَت للمؤمن عليو،  % 05 ر قيمة تعويض البطالة با القانوف ادلرري فقد قدّ أمّ  

 3والذي سددت على أساسو االشًتاكات.أي األجر الذي يتقاضاه العامل قبل انتهاء خدمتو 
 
كانت قيمة التعويض وفقا للقانوف الفرنتي وحتب االتفاقية  مدة استحقاق تعويض البطالة: -2

 اخلاصة بالتأمُت عن البطالة ربدد على أساس مدة االشًتاؾ  ي الضماف االجتماعي خبلؿ الفًتة اليت
 ل تكوف متغَتة حتب مدة االشًتاؾ أو االنتتاب مدة التكف تتبق إاهاء عقد العمل، وبالتايل فإفّ  

ادلتعلقة بتعديل  20091فيفري  19اتفاقية إاّل أّف  والفًتة ادلرجعية اليت ربتب على أساسها احلقوؽ،
 إذ يكفي أف يثبت العامل مدة دنيا من العمل وىي: ،ادلعايَتقد  وّحدت  قواعد البطالة

                                                                                                                                                         
 اادلشار إليو سابقا.11-94من ادلرسـو التشريعي 17ادةانظر ادل 1
 familial.com www.dossier  انظر  ي ذلك ادلوقع االلكًتوين 2

 .  020، ص 2552-2550د/ التيد عيد نايل، قانوف التأمُت االجتماعي، دار النهضة العربية، القاىرة،  3

http://www.dossier/
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شهرا اليت تتبق إاهاء عقد  28ساعة من العمل خبلؿ فًتة مرجعية تقدر ب  610يوما أو  122 -
 سنة عند تاريخ تترػلهم أو إاهاء عقود عملهم. 50العمل بالنتبة للعماؿ الذين تقل أعمارىم عن 

شهرا اليت تتبق إاهاء عقد العمل  36ساعة خبلؿ فًتة مرجعية تقدر ب  610يوما أو  122 -
 سنة فأكثر. 50بالنتبة للعماؿ البالغُت 

أشهر  04يوما ) 122وبذلك أصبحت مدة التكفل تتاوي مدة االنتتاب، وتًتاوح ما بُت  
سنة عند تاريخ  50يوما كمدة قروى وىذا للعماؿ الذين تقل أعمارىم عن  730تقريبا( كمدة دنيا و

ل هبم من طرؼ مدة التكفّ  سنة فأكثر فإفّ  50البالغُت ادلتّرحُتللعماؿ  ا بالنتبةتترػلهم، أمّ 
  2شهرا ونرف. 36يوما أي  1095صندوؽ تعويض البطالة ترل إ ى 

أصبح  3ادلتعلقة بتعويض البطالة 2011ماي  06ودبقتضى البلئحة العامة ادللحقة باتفاقية  
كما أصبح بإمكاف   4،العودة إ ى العمل ى دبنحة ادلتاعدة علىمرطلح التأمُت عن البطالة يتمّ 

  ة األو ىػػػػػػػػػػػح اجلمع بُت تعويض البطالة ومنحة العوز، سواء كاف ىذا العوز من الدرجالعامل ادلترّ 
ح متتفيدا التعويض عن البطالة كاف يتناقص عندما يكوف العامل ادلترّ  أو الثانية أو الثالثة، علما أفّ 

أصبح بإمكاف العامل  2011ماي  06من منحة العوز من الدرجة الثانية أو الثالثة، وبدخوؿ اتفاقية 
ة الثانية ػػػمن الدرج االحتفاظ دببلغ تعويض البطالة كامبل مع االستفادة من منحة العوز سواء كانت

  5أو الثالثة.
ل وحددىا عويض البطالة اسم مدة التكفّ اجلزائري فقد أطلق على مدة استحقاؽ ت ادلشرّعا أمّ  

بشهرين عن كل سنة اشًتاؾ، واعترب كتنوات االشًتاؾ سنوات األقدمية ادلعتمدة لدى آخر ىيئة 
وعند االقتضاء  ،متتددمة، وقرد باألقدمية ادلعتمدة سنوات العمل لدى آخر ىيئة متتددمة

                                                                                                                                                         
 La convention du 19 février 2009 à modifié les règles d’indemnisation du chômage au niveau de      انظر في ذلك: 1

la durée d’affiliation et périodes d’indemnisation.    
         .Les nouvelles durées d’indemnisation,  sur le site : www.droit-finance.net                                       نظر  ي ذلك:ا2

لبطالة، ج ر مؤرخة  ي ادلتعلقة بتعويض ا 2011ماي  06ادلتعلق بادلوافقة على اتفاقية  2011جواف  15انظر  ي ذلك: األمر ادلؤرخ  ي  3
16/06/2011 . 

على استبداؿ مرطلح التأمُت عن البطالة دبرطلح منحة ادلتاعدة على  2011ماي  06العامة ادلتعلقة باتفاقية تنص ادلادة األو ى من البلئحة  4
 « L’allocation d’aide au retour à l’emploi »أي   A.R.Eاالعودة إ ى العمل، ويشار إليو اخترار

     Indemnisation du chômage :ce qui à changé au 1juin, sur le site :www.  dossier familial.com              :انظر  ي ذلك 5

http://www.droit-finance.net/
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سنوات العمل  ي ىيئات متتددمة أخرى عندما ينوم تغيَت ادلتتددـ عن ربويل ادلتتددمُت 
 1.العّماؿبتبب إعادة اذليكلة أو إعادة توزيع 

، ويواصل األجَت 2شهرا 36شهرا وال ؽلكن أف تتعدى  12وال ؽلكن أف تقل فًتة التكفل عن  
والذي مل يتمكن من االندماج  ي احلياة العملية –مُت عن البطالة ح عند انتهاء فًتة حقو  ي التأادلترّ 
 3شهرا. 12االستفادة من األداءات العينية للتأمُت عن ادلرض ومن ادلنح العائلية دلدة  ي  -ثانية

 ي عبارة  11-94من ادلرسـو التشريعي  14إ ى وجود خلل  ي صياغة ادلادة  وتجدر اإلشارة 
أف يعّرؼ سنوات  ادلشرّعلعمل  ي ىيئات متتددمة أخرى"، فكاف على "وعند االقتضاء سنوات ا

ا سنوات األقدمية ادلعتمدة لدى آخر ىيئة متتددمة إضافة إ ى سنوات العمل  ي االشًتاؾ بأاهّ 
 ىيئات متتددمة أخرى، دوف استعماؿ عبارة عند االقتضاء لكواها ليتت  ي زللها.   

على استحقاؽ تعويض البطالة ابتداء من اليـو الثامن لتاريخ  ادلرري فقد نصّ  ادلشرّعأّما  
انتهاء اخلدمة أو عقد العمل حبتب األحواؿ، وإذا مل يتتمر تعطل العامل سوى سبعة أياـ ووجد 

ن عليو ويتتمر صرؼ التعويض إ ى اليـو التابق لتاريخ التحاؽ ادلؤمّ  4،عمبل فبل يتتحق التعويض
أسبوعا إذا كانت مدة االشًتاؾ  ي  28هما األسبق، وسبتد ىذه ادلدة إ ى أسبوعا أيّ  16بعمل أو دلدة 

  5شهرا. 24ىذا التأمُت ذباوز 
القانوف اجلزائري ىو األكثر  على مدة التكفل  ي القوانُت الثبلثة أفّ  اطبلعنامن خبلؿ  ويبـدو 

شهرا خبلفا للمشرع الفرنتي الذي حددىا  12محاية من حيث ادلدة الدنيا للتكفل، إذ ال تقل عن 
أشهر  03أسبوعا أي )  16ادلرري فقد حددىا ب  ادلشرّعا أشهر تقريبا(، أمّ  04يوما ) 122ب
شهرا بالنتبة للعماؿ األقل  24الفرنتي ادلدة القروى للتكفل ب  ادلشرّعيوما(،  ي حُت حدد  20و

 50شهرا دوف اشًتاط بلوغ األجَت  36القروى ب اجلزائري فقد حدد ادلدة  ادلشرّعسنة، أما  50من 

سنة، وقّدـ محاية إضافية للعامل الذي مل يعثر على عمل تتمثل  ي االستفادة من األداءات العينية 
ادلرري فقد حدد مدة التكفل  ادلشرّعشهرا إضافية، أّما  12للتأمُت عن ادلرض وادلنح العائلية دلدة 

                                                 
 ادلشار إليو سابقا. 22-90من ادلرسـو التشريعي  20انظر ادلادة  1
 ادلشار إليو سابقا. 209-90من ادلرسـو التنفيذي  52انظر ادلادة  2
 ادلشار إليو سابقا. 11-94من ادلرسـو التشريعي  19انظر ادلادة  3
 .323د/ التيد عيد نايل، ادلرجع التابق، ص  4
، وانظر كذلك زلمد حامد 439، ص 2004د/ فاطمة زلمد الرزاز، الوجيز  ي شرح قانوف العمل والتأمينات االجتماعية، دار القلم للطباعة، 5

 . 23الرياد وليلى الوزيري، ادلرجع التابق، ص 
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أشهر ونرف، وىي فًتة قرَتة مقارنة بالفًتات ادلنروص  06ب أسبوعا أي ما يقار  28القروى ب 
 .لفرنتيعليها  ي القانونُت اجلزائري وا

 
يتقط حق العامل من تعويض البطالة  ي  انقضاء الحق في االستفادة من تعويض البطالة: ثالثا:

احلاالت فيما  ، وتتمثل ىذه11-94اجلزائري دبقتضى ادلرسـو التشريعي  ادلشرّعدىا حاالت معينة حدّ 
 يلي:

 1شلارسة ادلتتفيد لنشاط مهٍت مربح دوف ترريح متبق، -1
 من ادلرسـو 20 ادلذكورة  ي ادلادة عدـ استوابة ادلتتفيد الستدعاءات ادلراحل واذليئات ادلدترة -2

   2وذلك دوف أعذار مقبولة،، 90-22

 3بتررػلات خاطئة أو شهادات كاذبة،تقاضي ادلتتفيد لؤلداءات بطريقة غَت قانونية أو اهتامو  -0
إمكانية توقيف منح أداءات التعويض عن البطالة  ي حالة  11-94من ادلرسـو  26وأضافت ادلادة 

من ادلرسـو ادلذكور، وتتمثل احلاالت ادلنروص عليها  23و 22عدـ امتثاؿ ادلتتفيد لبللتزامات احملددة 
 فيما يلي: 22 ي ادلادة 

 يضات البطالة مع دخل ناجم عن أي نشاط مهٍت،عدـ اجلمع بُت تعو * 
 عدـ اجلمع بُت تعويضات البطالة مع معاشات العوز والتقاعد والتقاعد ادلتبق،* 
 عدـ اجلمع بُت تعويضات البطالة مع  تعويضات العطل ادلدفوعة األجر،* 
أداءات التأمُت عن ادلرض والتأمُت عن األمومة ادلدفوعة  دـ اجلمع بُت تعويضات البطالة معع* 

 نقدا.
ت على إمكانية إجبار العامل للقياـ بنشاط مأجور نرّ  11-94من ادلرسـو  23ادلادة  غَت أفّ   

ات ػػػػػػػمع احتفاظو بأداءات التأمُت عن البطالة إذا كاف ىذا العمل يندرج  ي إطار تنظيم وإقامة ورش

                                                 
 شار إليو سابقا.ادل 11-94من ادلرسـو التشريعي  27انظر ادلادة  1
من ادلرسـو اإلدارات العمومية  26ادلشار إليو سابقا، ويقرد باذليئات ادلدترة ادلذكورة  ي ادلادة  11-94من ادلرسـو التشريعي  27انظر ادلادة  2

 .34عدد ال ،ج.ر ،ادلكلفة بالتشغيل ومفتشية العمل
ادلشار إليو سابقا، اليت جعلت االهتاـ بتررػلات كاذبة سببا إللغاء دفع األداءات، غَت أننا نرى بأف  11-94من ادلرسـو التشريعي  27انظر ادلادة  3

بت إدانتو"، رلرد االهتاـ سبب غَت كاؼ إللغاء األداءات ما مل تثبت ىذه االهتامات حبكم اهائي محاية للعامل وتطبيقا لقاعدة " ادلتهم بريئ حىت تث
 ويتتبدؿ عبارة "يتهم"  بعبارة " يداف". 11-94من ادلرسـو  38يعيد صياغة ادلادة  أف ادلشرّعلذلك كاف على 
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 24أو أعماؿ ذات منفعة عامة أو عمل مأجور ؽلنح لو بناء على إمكاناتو ومؤىبلتو، وتضيف ادلادة 

 و ال يتم تعليق تعويض التأمُت عن البطالة إذا كاف النشاط ذا منفعة عامة.من ادلرسـو ادلذكور أنّ 
ة إذا قاـ العامل أداءات التأمُت عن البطال ادلرسـو ادلذكور على تعليق االستفادة من كما نصّ  

بنشاط مهٍت مأجور  ي إطار عقد عمل زلدد ادلدة بناء على ترخيص من اذليئة ادلكلفة بتتيَت نظاـ 
   1التأمُت عن البطالة، ويتتأنف دفع األداءات دبورد انتهاء النشاط.

د حاالت توقيف االستفادة من منحة ادلتاعدة على العودة إ ى الفرنتي فقد حدّ  ادلشرّعأّما  
، 2011ماي  06دبقتضى البلئحة العامة ادللحقة باتفاقية  العمل ) منحة التعويض عن البطلة سابقا(

  2وتتمثل ىذه احلاالت فيما يلي:
شلارسة ادلتتفيد لنشاط مهٍت مأجور حلتابو اخلاص أو حلتاب الغَت، داخل فرنتا أو خارجها  -1

 3من ىذه االتفاقية، 32إ ى  28مع مراعاة ما تنص عليو ادلواد من 
من االتفاقية ادلذكورة وادلتعلقة باستئناؼ  34استفادة العامل من ادلنحة ادلنروص عليها  ي ادلادة  -2

 النشاط أو إنشاء مؤستة اقترادية،
 بلوغ العامل التن القانونية اليت سبنح لو احلق  ي التكفل بو من طرؼ الضماف االجتماعي، -3
 جتماعي بالعامل عن طريق الدفع النقدي،ثبوت تكفل الضماف اال -4
 إدالء العامل بتررػلات غَت صحيحة أو شهادات كاذبة من أجل احلروؿ على التعويض، -5
 إقامة ادلتتفيد خارج اقليم الدولة الفرنتية أو مغادرتو للببلد برفة اهائية، -6
ومي عن التكفل بولد مريض إذا كاف العامل متتفيدا أو مؤىبل لبلستفادة من منحة التعويض الي -7

   4أو معاؽ أو كاف ضحية حادث وتتتدعي حالتو الرحية مرافقتو من طرؼ والده،
من االتفاقية ادلذكورة سابقا، و ي مقدمتها البحث اجلاد وادلتواصل  50إذا خالف مقتضيات ادلادة  -0

 ....عن العمل، عدـ ذباوز التن القانونية احملددة، القدرة البدنية على العمل

                                                 
 ادلشار إليو سابقا. 11-94من ادلرسـو التشريعي  25 ادلادة انظر 1

 ادلشار إليها سابقا. 2011ماي  06من البلئحة العامة ادللحقة باتفاقية  25 ادلادة انظر 2
الذي ؽلارس نشاطا مأجورا برفة عرضية ال يتقط حقو  ي منحة التعويض عن البطالة إذا كاف دخلو ال يتواوز تشَت ىذه ادلواد إ ى أف العامل  3

 من األجر اخلاـ الشهري الذي كاف يتقاضاه قبل فقدانو لعملو. 70%
 www.Legifrance.gouv.fr. Version      من قانوف الضماف االجتماعي الفرنتي، متوفر على ادلوقع االلكًتوين L544-1انظر ادلادة  4

consolidée au 4 août 2012.                                                                                                                                    
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حاالت انقضاء احلق  ي االستفادة من منحة تعويض البطالة  أفّ  الحظ في ىذا اإلطاريو  
ادلنروص عليها  ي التشريع اجلزائري ىي تقريبا نفس احلاالت النروص عليها  ي التشريع الفرنتي، 

ستفادة من عليها التشريع اجلزائري كحالة اال ض لبعض احلاالت اليت مل ينصّ ىذا األخَت تعرّ  غَت أفّ 
التعويض اليومي عن التكفل بولد مريض أو معاؽ أو كاف ضحية حادث وتتتدعي حالتو منحة 

 الرحية مرافقتو من طرؼ والده، أو حالة مغادرة الببلد واإلقامة خارج إقليم الدولة.
من  % 70وبادلقابل سح التشريع الفرنتي للعامل دبمارسة نشاط عرضي ال يزيد أجره عن  

ساعة شهريا،  ي حُت منع  110 األجر اخلاـ الشهري الذي كاف يتقاضاه قبل فقدانو لعملو،  ي حدود
على القياـ  اجلزائري العامل ادلتتفيد من منحة البطالة من شلارسة أي نشاط ماعدا حالة إجباره ادلشرّع

 .1بنشاط ذي منفعة عامة
غَت موجودة  ي التشريعات األخرى، وذلك كما منح التشريع الفرنتي للعامل عدة امتيازات  

اؿ الذين ىم  ي بطالة ادلتعلقة بتعويض البطالة، حيث سح للعمّ  2011ماي  06دبوجب اتفاقية 
موسية من االستفادة من التعويض عن البطالة، كما سح للعامل أف غلمع بُت منحة التعويض عن 

شلا  خبلفا للمشرع اجلزائري الذي منع اجلمع بينهما، البطالة ومنحة العوز من الدرجة الثانية أو الثالثة
 على قدر كبَت من احلماية للعامل.   ادلشرّعيدؿ على صبلبة اجلانب االجتماعي  ي فرنتا وحرص 

 
 الفرع الثالث

 المسرح دور صندوق التأمين عن البطالة في حماية العامل 
أنظمة  ىدفا أساسيا جلميع  يشّكل التعويض اجلزئي عن الدخل لكل عامل فقد منرب عملو

ح، التأمُت عن البطالة، وؽلكن اعتباره شكبل من أشكاؿ احملافظة على الكرامة اإلنتانية للعامل ادلترّ 
إذ يتمح لو بالبحث عن عمل يناسب مؤىبلتو وقدراتو  ي ظروؼ حتنة، وبعدما كانت مهمة نظاـ 

ألسباب اقترادية  ي شكل  ادلتّرحُتالتأمُت عن البطالة تقترر على توفَت دخل بديل للعماؿ 
 ادلشرّع ىي إال عملية للمرافقة االجتماعية، لذلك نصّ  ىذه ادلهمة ما  أفّ تعويضات نقدية تبُّت 

اجلزائري على ضرورة منح ىذا الرندوؽ مهاـ أخرى باعتباره أداة لتنظيم سوؽ العمل عن طريق 
 .العّماؿويل ادلشاريع ادلوجهة دلرلحة ، كما يعترب مردرا لتمادلتّرحُت العّماؿإعادة إدماج 

                                                 
 ادلشار إليو سابقا. 22-90من ادلرسـو التشريعي  20انظر ادلادة  1
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وعليو سنتناوؿ دور صندوؽ التأمُت عن البطالة  ي جزئيتُت: اجلزئية األو ى تتعلق بدور الرندوؽ  ي 
أما اجلزئية الثانية فتتعلق بدور الرندوؽ  ي سبويل ادلشاريع ادلوجهة دلرلحة  تنظيم سوؽ العمل،

 .العّماؿ
 

مل يعد دور صندوؽ التأمُت عن  البطالة في تنظيم سوق العمل:أوال: دور صندوق التأمين عن 
ألسباب اقترادية، بل تعدى دوره إ ى  ادلتّرحُتالبطالة مقتررا على توزيع التعويضات للعماؿ 

عن طريق البحث عن العمل، وبذلك أصبح يشكل آلية  ادلتّرحُت العّماؿادلتاعلة  ي إعادة إدماج 
قوية إلعادة التشغيل ومتاعدة ادلؤستات على مواجهة الرعوبات االقترادية، إضافة إ ى دوره  ي 

 سنة. 50و 35دعم نشاطات البطالُت وأصحاب ادلشاريع الذين تًتاوح أعمارىم بُت 
قتضى ادلرسـو التنفيذي دب دة اإلدماج:دور صندوق التأمين عن البطالة في تفعيل برامج إعا -1

اتضحت مهاـ ىذا   ،ادلتضمن القانوف األساسي للرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة 188 -94
على إعادة  -ادلتتفيدين قانونا من أداءات التأمُت عن البطالة-إذ أصبح يتاعد البطالُت  الرندوؽ،

  1وذلك باالتراؿ مع ادلراحل العمومية للتشغيل وإداريت البلدية والوالية، ،االطلراط  ي احلياة النشطة
كما يتاىم الرندوؽ  ي نطاؽ مهامو وباالتراؿ مع ادلؤستات ادلالية والرندوؽ الوطٍت لًتقية 

ما من خبلؿ التمويل سيّ ة البطالُت الذين يتكفل هبم، والالتشغيل  ي تطوير إحداث أعماؿ لفائد
ت ادلتعلقة باألشكاؿ غَت النموذجية للعمل واألجور وتشديص رلاالت التشغيل اجلزئي للدراسا

لفائدة البطالُت  ومكامنو، والتكفل بالدراسات التقنية االقترادية دلشاريع إحداث األعماؿ اجلديدة
 2الذين يتكفل هبم، ويتم ذلك مع ادلراحل العمومية للتشغيل.

مت إنشاء مراكز البحث  ادلتّرحُت العّماؿ ي إعادة إدماج  ومن أجل تفعيل نشاط الرندوؽ 
عن الشغل، وىي عبارة عن ىياكل تابعة لرندوؽ البطالة سبنح للعماؿ الراغبُت  ي إغلاد شغل احلق 
 ي االستفادة من طريقة الدعم والبحث اجلماعي باالعتماد على تقنيات حديثة، وتبقى ىذه ادلراكز 

أشهر بعد انتهاء الدورة لتمكينهم من مواصلة االستفادة  03ينا ربويليا دلدة مفتوحة للذين تابعوا تكو 
  3من متاعدات ىذه ادلراكز.

                                                 
 .44العدد  ،ج ر والذي ػلدد القانوف األساسي للتأمُت عن البطالة، 1994جويلية  06ادلؤرخ  ي  94/188من ادلرسـو التنفيذي  04انظر ادلادة  1
 التالف ذكره. 188-94من ادلرسـو التنفيذي  04انظر ادلادة  2
 .453د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  3
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كما يشارؾ صندوؽ التأمُت عن البطالة  ي التكوين التحويلي للعماؿ، ىذا التكوين الذي  
الرندوؽ بذلك الفرصة ، وؽلنح ادلتّرحُت العّماؿتقـو بو ادلؤستات االقترادية من أجل إعادة إدماج 

 للبطالُت من أجل ربتُت كفاءهتم ادلهنية، وبالتايل تتهيل اندماجهم  ي سوؽ العمل.
ويهدؼ ىذا التكوين إ ى احلد من البطالة، و ي ىذا اإلطار أبـر صندوؽ التأمُت عن البطالة  

هتدؼ إ ى  1999سنة  ومع ادلركز الوطٍت للتعليم عن بعد 1998اتفاقيات مع وزارة التكوين ادلهٍت سنة 
تنظيم دورات تكوينية تًتاوح مدهتا بُت شهرين وثبلثة أشهر بالنتبة للتكوين ادلؤىل، وقد بلغ عدد 

منهم على شهادة التأىيل وإعادة اإلدماج  ي  1514ربّرل  7286ما يقارب  2001ادلكونُت عاـ 
  1احلياة العملية.

تكّفل  للمساعدات ودعم المؤسسات: وضع برامج دور صندوق التأمين عن البطالة في -2
على  09-94من ادلرسـو التشريعي  25ت ادلادة هبذا الدور الرندوؽ الوطٍت لًتقية الشغل، حيث نرّ 

 العّماؿدد ػػؽلكن ألي متتددـ يقـو بتنفيذ تدابَت من شأاها ذبنب اللووء إ ى تقليص ع « يلي: ما
وتشمل  2،عليها ىذا ادلرسـو التشريعي أو زبفيضهم أف يطلب متاعدات عمومية كما ينصّ 

 أعبله على إحدى ىذه التدابَت أو على العديد منها: 25ادلتاعدات العمومية ادلذكورة  ي ادلادة 
 زبفيض أو إعفاء جبائي و/ أو شبو جبائي  ي إطار قوانُت ادلالية، -
لراحل أجراء ادلؤستة  ي إعانة  ي باب التمويل اجلزئي لدورات التكوين والتحويل وإنشاء نشاطات  -

 إطار اتفاقية تربط ادلتتددـ دبراحل اإلدارة ادلكلفة بتتيَت الرندوؽ الوطٍت لًتقية الشغل وإدارتو،
منح الرندوؽ الوطٍت لًتقية الشغل ضمانات ضرورية للحروؿ على قروض لتمويل استثمارات  -

  »3.دفع طاقات اإلنتاج القائمة و/أو إلنشاء نشاطات جديدة
لت اخلزينة العمومية  ي البداية هبذا الدور، حيث قامت بضماف كافة ادلبالغ ادلتعلقة وقد تكفّ  

باالشًتاكات الواجبة الدفع أو دبنح إعفاء ضرييب على بعض الديوف البنكية بفوائدىا أو احلروؿ على 
حيات مدة أطوؿ لتتديدىا، لكن بعد انتحاب الدولة من ربمل أعباء ادلؤستات مت توسيع صبل

  4.الرندوؽ حفاظا على الشغل
                                                 

، نقبل عن  د/ معاشو نبايل 2002اجلزائر، فيفري  ادلؤستات، نشرية نشاطات ومهاـ الرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة،رواحبية خالد، إنشاء  1
 .  455فطة، ادلرجع التابق، ص

 ادلشار إليو سابقا. 09-94من ادلرسـو التشريعي  25انظر ادلادة  2
 بقا.ادلشار إليو سا 09-94من ادلرسـو التشريعي  26انظر ادلادة  3
 .456د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  4
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وذلك بإعادة إحياء ادلؤستات اليت تعاين  ،وهتدؼ ىذه ادلتاعدات إ ى زبفيف سلاطر البطالة 
من صعوبات مالية، كما هتدؼ إ ى محاية الشغل وذبنب توقف نشاط ادلؤستة االقترادية، و ي ىذا 

متاعلة صندوؽ التأمُت عن البطالة  ي على   188-94 من ادلرسـو التنفيذي 05ت ادلادة اإلطار نرّ 
ترقية الشغل عن طريق تقدًن ادلتاعدات للمؤستات اليت تواجو صعوبات  ي أعماذلا من أجل 

 احملافظة على مناصب الشغل حتب األشكاؿ والريغ ادلقررة دبوجب اتفاقية.
 

من أجل  :م الالعثانيا: دور صندوق التأمين عن البطالة في تمويل المشاريع الموجهة لمصلحة 
بل تعدى األمر إ ى  ،زلاربة البطالة وترقية الشغل مل تتوقف متاعي الدولة عند دفع التعويضات

عن طريق ما يقدمو صندوؽ التأمُت عن البطالة من  تشويع ادلبادرات الشدرية والعمل احلرّ 
متاعدات تقنية ومالية، و ي ىذا اإلطار أصدرت الدولة رلموعة من ادلراسيم منها ادلرسـو التنفيذي 

، حيث تنص 188 -94من ادلرسـو التنفيذي  05الذي أضاؼ فقرتُت جديدتُت للمادة  37-99رقم 
السّيما عرب  ل األعماؿ اليت تدخل  ي إطار القرض ادلرغر،ادلتاعلة  ي سبوي «الفقرة األو ى على: 

ا الفقرة الثانية فتنص أمّ  »ادلتاعلات ادلالية لرندوؽ ضماف األخطار النامجة عن القروض ادلرغرة
إمكانية ادلتاعلة  ي سبويل إحداث نشاطات من طرؼ ادلًتشحُت لبلستفادة من التأمُت عن « على:

تكميلية للمتتفيدين من القروض ادلرغرة، وإّما دبتاعلة  ي تركيب  البطالة، إّما حبرص من قروض
قروض خاصة مع ادلؤستات ادلالية وادلوجهة إ ى البطالُت ادلًتشحُت لبلستفادة من التأمُت عن 

 1»البطالة.
على الدور الذي يؤديو صندوؽ التأمُت عن البطالة من  52-50ادلرسـو التنفيذي  كما نصّ  

إمكانية ادلتاعلة   «، واليت تنص على188 -94 من ادلرسـو 5خبلؿ الفقرة اجلديدة ادلضافة للمادة 
 35ن ػبي  ي سبويل إحداث نشاطات التلع واخلدمات من طرؼ البطالُت ذوي ادلشاريع البالغُت ما

 2» سنة، والسّيما عرب منح قروض غَت مكافأة. 50و

                                                 
، ادلتضمن القانوف 188-94، ادلتمم للمرسـو التنفيذي رقم 1999فيفري 10ادلؤرخ  ي  37-99انظر ادلادة األو ى من ادلرسـو التنفيذي رقم  1

 .  07عدد  ،األساسي للرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة، ج ر
، ادلتضمن القانوف 188 -94، ادلتمم للمرسـو التنفيذي رقم 2004جانفي  03ادلؤرخ  ي 01-04ن ادلرسـو التنفيذي رقم انظر ادلادة األو ى م 2

 .  03عدد ،األساسي للرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة، ج ر
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أضاؼ ادلواد ادلذكورة ليربح بذلك  ادلشرّع وما يبلحظ من خبلؿ ىذين ادلرسومُت أفّ 
وليس كوهاز إداري لئلحراء والتنتيق والرقابة،  ،جهازا لتمويل ادلشاريع التأمُت عن البطالة صندوؽ

األو ى شروط االستفادة من وىذا من أجل تدعيم احلماية القانونية للعامل، وعليو سنتناوؿ  ي اجلزئية 
ؤلطراؼ ادلتاعلة  ي سبويل ادلشاريع ل ص اجلزئية الثانية،  ي حُت طلرّ اإلعانات ادلوجهة للبطالُت

  .ادلوجهة للبطالُت
 

على شروط  52-50التنفيذي  ادلرسـو نصّ  ط االستفادة من اإلعانات الموجهة للبطالين:شرو  -1
من ىذا  52دت ادلادة سنة، وقد حدّ  55و 05اإلعانات ادلمنوحة للبطالُت ذوي ادلشاريع البالغُت بُت 

  1ادلرسـو شروط االستفادة من ىذه اإلعانات وىي كالتايل:
  2،* أف يقيم باجلزائرسنة من العمر، 55و 05بُت  أف يبلغ ادلتتفيد ما *

 * أف ال يكوف شاغبل منرب عمل مأجور عند إيداعو طلب اإلعانة،
أشهر على األقل برفتو طالب  50بل لدى مراحل الوكالة الوطنية للتشغيل منذ * أف يكوف متوّ 

 شغل أو يكوف متتفيدا من تعويض الرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة.
 ىل مهٍت و/ أو ؽلتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط ادلراد القياـ بو،* أف يتمتع دبؤ 

 * أف يكوف قادرا على رصد امكانيات مالية كافية للمتاعلة  ي سبويل مشروعو،
 شهرا على األقل، 22* أف ال يكوف قد مارس نشاطا حلتابو اخلاص منذ 

 اط.* أف ال يكوف قد استفاد من تدبَت إعانة بعنواف إحداث النش

                                                 
اإلعانات ادلمنوحة للبطالُت ذوي ادلشاريع  ، الذي ػلدد شروط 2004جانفي  03ادلؤرخ  ي 02-04انظر ادلادة الثانية من ادلرسـو التنفيذي رقم  1

 .  03عدد ،سنة ومتتوياهتا، ج ر 50سنة و 35بُت  البالغُت ما
فهل ىذا يعٍت أنو ؽلكن للعماؿ األجانب االستفادة من ىذا الدعم دبورد استيفاء  ،اإلقامة باجلزائر لكنو مل يشًتط اجلنتية اجلزائرية ادلشرّعاشًتط  2

جاب عن ىذا التتاؤؿ ادلدير العاـ لرندوؽ التأمُت عن البطالة  ي مراسلة موجهة إ ى مدير الوكالة اجلهوية بتيدي بلعباس يؤكد شرط اإلقامة؟ وقد أ
األجانب غَت مقريُت من نظاـ التأمُت عن البطالة ويتتفيدوف منو دبورد استيفائهم للشروط ادلطلوبة، وىي أف يكوف مقيما باجلزائر  العّماؿفيها أف 

أشهر وأف يكوف حائزا على رخرة عمل حتب  50يو عقد عمل غَت زلدد ادلدة، ويكوف متوبل كطالب عمل لدى الوكالة احمللية للتشغيل منذ ولد
 ضوابط إاها عقد العمل، فتحي ورديةد/ ، نقبل عن20/50/2990ىو زلدد قانونا، انظر مراسلة ادلدير العاـ لرندوؽ التأمُت عن البطالة بتاريخ  ما

د/ ، وانظر أيضا: 268، ص 2012 ،، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر ي القانوف اجلزائري ألسباب اقترادية
     .002معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص 
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يتاىم  ي سبويل ادلشاريع ادلوجهة  تمويل المشاريع الموجهة للبطالين: األطراف المساىمة في-2
( وصندوؽ التأمُت عن البطالة وكذا العّماؿأو البطالُت كل من أصحاب ادلشاريع)  ادلتّرحُتللعماؿ 

 .ىالبنك، وعليو نتناوؿ متاعلة كل طرؼ على حد
 
د ادلبلغ األقرى لبلستثمارات ادلنروص حدّ  تمويل مشروعو:مساىمة صاحب المشروع في  -أ

مبليُت دينار جزائري، وتتوقف متاعلة صاحب ادلشروع  55ب  52-50عليها  ي ادلرسـو التنفيذي 
من ادلبلغ اإلمجايل  % 5على القيمة اإلمجالية لبلستثمار، فقد يتاىم صاحب ادلشروع بنتبة 

صاحب ادلشروع مليوف دينار أو يتاويها،  ي حُت يتاىم  2االستثمار عن  لبلستثمار عندما يقلّ 
ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبليُت دين 5 إذا كاف ادلبلغ اإلمجايل لبلستثمار يزيد عن مليوين دينار ويقل عن % 25بنتبة 

 1.أو يتاويها
يزيد  إذا كاف مبلغ االستثمار اإلمجايل % 8إ ى   %10وزبفض متاعلة صاحب ادلشروع من 

مبليُت دينار أو يتاويها، بشرط أف تكوف ىذه االستثمارات  ي واليات  5عن مليوين دينار ويقل عن 
   2.اجلنوب أو اذلضاب العليا

 3.وتكوف متاعلة صاحب ادلشروع  ي شكل نقدي أو عيٍت
وف بل قد تكوف شرطا تعويزيا ػلوؿ د ،ىذه ادلتاعلة سبثل عبئا ثقيبل على البطالُت أفّ  يبـدوو  

مليوف دينار ىي  5 من %10استفادة البطاؿ من ىذه ادلشاريع االستثمارية، خاصة إذا علمنا أف  
ألف دينار  500ح أو الشاب البطاؿ على مبلغ ألف دينار، فمن أين ػلرل العامل ادلترّ  500

ليتاىم هبا، لذلك صلد العديد من ادلتتفيدين قد زبلوا عن االستفادة من ىذه ادلشاريع بتبب 
 عوزىم عن توفَت ادلتاعلة الشدرية. 

من ادلرسـو  07ت ادلادة نرّ صندوق التأمين عن البطالة في تمويل المشاريع: مساىمة  -ب 
 :4ي ادلشاريع منعلى إمكانية استفادة البطالُت ذو  03/514الرئاسي 

                                                 
 التالف ذكره. 52-50من ادلرسـو التنفيذي رقم  50انظر ادلادة  1

 لتالف ذكره. 52-50من ادلرسـو التنفيذي رقم  05انظر ادلادة  2
  التالف ذكره. 52-50من ادلرسـو التنفيذي رقم  06انظر ادلادة  3
ادلتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرؼ البطالُت ذوي ادلشاريع البالغُت ما بُت  2003ديتمرب  30ادلؤرخ  ي  514-03انظر ادلرسـو الرئاسي  4

 . 84العدد  ،، ج رسنة 50و 35
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قروض غَت مكافئة لتكملة متتوى األمواؿ اخلاصة ادلطلوبة لقبوذلم  ي االستفادة من قروض بنكية  -
أي أف ىذا الرندوؽ ؽلكن أف ؽلنح للبطالُت قروضا  ؽلنحها الرندوؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة،

متتوى األمواؿ ادلطلوبة من تتيح ذلم االستفادة من قروض بنكية، إذ يتكّفل الرندوؽ بتكملة 
البطالُت من طرؼ البنك ليتحرلوا على القرض البنكي، واكتفى ىذا ادلرسـو بالنص على إمكانية 

روض أو نتبتها ػذه القػحدد مبلغ ىػو مل يأنّ  استفادة البطالُت أصحاب ادلشاريع من قروض، غَت
من  % 25ف ادلتاعلة فوعلها بتحديد سق 07من خبلؿ ادلادة  02-04فتكّفل ادلرسـو التنفيذي 

من  % 20مليوف دينار أو يتاويها و  2الكلفة اإلمجالية لبلستثمار عندما يقل ىذا االستثمار عن 
مليوف دينار  5عن  مليوف دينار و يقلّ  2لبلستثمار عندما يزيد ىذا االستثمار عن  الكلفة اإلمجالية

أو يتاويها بشرط أف ينوز ىذا االستثمار  ي مناطق خاصة أو  ي واليات اجلنوب و اذلضاب 
 1.العليا

إضافة إ ى ىذه ادلتاعلة ادلالية ؽلكن أف يتتفيد البطالوف أصحاب ادلشاريع من التكفل  
ندوؽ التأمُت عن ص دبراريف الدراسات واخلربات ادلنوزة ومن تقدًن االستشارة وادلتاعدة من طرؼ

 البطالة.
البطالُت أصحاب ادلشاريع مت استحداث صندوؽ لضماف  ادلتّرحُت العّماؿومن أجل محاية  

ويتكفل ىذا الرندوؽ بتغطية ديوف ادلتتثمرين  2،أخطار قروض ادلتتثمرين ادلمنوحة من طرؼ البنوؾ
زلل البنوؾ وادلؤستات ادلالية ، وػلل  ي تنفيذ الضماف %70 ادلتتحقة من األصوؿ والفوائد  ي حدود

  ي حقوقها.
من ادلبلغ اإلمجايل  %70يتاىم البنك بقرض ال يتواوز البنك في تمويل المشاريع: مساىمة  -ج 

قابلة للتدفيض طبقا  02-04وتكوف القروض احملرل عليها  ي إطار أحكاـ ادلرسـو  3،لبلستثمار
ادلشار إليو سابقا، ويرل التدفيض  ي نتبة الفائدة إ ى  154 -03 من ادلرسـو الرئاسي 07للمادة 

 إذا كاف االستثمار  ي قطاع الفبلحة، الري والريد البحري، %75- 4ادلعدالت التالية:

                                                 
 التالف ذكره.  04/02من ادلرسـو التنفيذي رقم  08انظر ادلادة  1
ادلتضمن إحداث صندوؽ الكفالة ادلشًتكة لضماف أخطار قروض استثمارات البطالُت  2004جانفي  03ادلؤرخ  ي  03-04انظر ادلرسـو التنفيذي  2

 . 03العدد  ،سنة، ج ر 50و 35ذوي ادلشاريع البالغُت مابُت
 التالف ذكره. 52-50من ادلرسـو التنفيذي رقم  09انظر ادلادة  3
  التالف ذكره. 52-50من ادلرسـو التنفيذي رقم  13انظر ادلادة  4
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 إذا كاف االستثمار  ي قطاعات النشاطات األخرى، % 50 -
واذلضاب مناطق خاصة أو  ي واليات اجلنوب  إذا كانت االستثمارات  ي %90إ ى  %75من -

 ادلتتفيد من القرض ال يتحمل سوى الفارؽ غَت ادلدفض من نتبة الفائدة. العليا، علما أفّ 
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 المبحث الثاني
 الضمانات اإلجرائية المقررة لمصلحة العامل المسرح اقتصاديا 

 
ما ىو  ية عملية التتريح االقترادي بضمانات عديدة، منهاالعّمالأحاطت التشريعات  

موضوعي سبقت دراستو  ي ادلبحث األوؿ من ىذا الفرل، ومنها ما ىو إجرائي متعلق بالتتوية 
 الودية أو باللووء إ ى القضاء.

النزاعات الناشئة عن التتريح االقترادي اخلطوة األو ى اليت غلب  وتعترب التتوية الودية حللّ  
اخلبلؼ وديا دوف  آخر، إذ ؽلكن ذلذه اخلطوة حلّ  على العامل أف يبادر هبا قبل اللووء إ ى أي إجراء

 اللووء إ ى القضاء، وبالتايل توفَت الوقت وادلاؿ واحلفاظ على عبلقة العمل من التوتر.
ىو اللووء  العّماؿالتتوية الودية قد تفشل ويبقى احلل الوحيد للحفاظ على حقوؽ  غَت أفّ  

النزاعات النامجة عن التتريح االقترادي  ي ادلطلب  التتوية الودية حلل إ ى القضاء، وعليو سنتناوؿ
 حلل النزاعات النامجة عن التتريح االقترادي  ي ادلطلب الثاين. ئيةالقضا التتوية األوؿ، مث نتناوؿ

 
 المطلب األول 

 التسوية الودية لحل النزاعات الناجمة عن التسريح االقتصادي 
 

هبا ادلنازعة بُت العامل وادلتتددـ، واليت هتدؼ  اليت سبرّ الودية تلك اإلجراءات يقرد بالتتوية  
دذ ىذه اإلجراءات عدة صور وأشكاؿ إ ى إغلاد حل ودي بينهما دوف اللووء إ ى القضاء، وتتّ 

زبتلف حتب طبيعة التتوية، فمنها ما زبتص بو األجهزة الداخلية ومنها ما يتند ألجهزة إدارية أو 
تشريع العمل اجلزائري على اختبلؼ إجراءات التتوية الودية  ر نصّ أجهزة متتقلة، و ي ىذا اإلطا

 حتب طبيعة ادلنازعة مجاعية أـ فردية.
وعليو سنتناوؿ  ي الفرع األوؿ الطرؽ الودية حلل ادلنازعات الفردية، مث نتعرض  ي الفرع الثاين  

 لطرؽ الودية لتتوية ادلنازعات اجلماعية.ل
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 الفرع األول
 لحل المنازعات الفرديةالطرق الودية 

و التتريح لتبب اقترادي يكوف كأصل عاـ تترػلا مجاعيا، غَت أنّ  إ ى أفّ  سبق وأف أشرنا 
يوما، فينشأ  30عامبل واحدا ومل يتبع بتترػلات أخرى خبلؿ مدة  ؽلكن أف يكوف فرديا عندما ؼلصّ 

 04-90 من القانوف 02دلادة ت ابُت العامل وادلتتددـ نزاع ذو طبيعة فردية، و ي ىذا اإلطار نرّ 

نزاعا فرديا  ي العمل حبكم ىذا القانوف، كل خبلؼ  ي العمل قاـ بُت أجَت ومتتددـ  يعد« :على
بشأف تنفيذ عبلقة العمل اليت تربط الطرفُت إذا مل يتم حلو  ي إطار عمليات تتوية داخل اذليئات 

بينو وبُت ادلتتددـ داخليا وبرفة ودية دوف ، وعليو ػلاوؿ العامل حّل النزاع القائم » 1ادلتتددمة
وىذا ما سنتناولو  ي اجلزئية األو ى من ىذا الفرع ربت عنواف "أوال"، فإذا مل يتوصل  تدخل أي طرؼ،

الطرفاف إ ى حل مرض يلوأ العامل إ ى عرض النزاع على طرؼ ثالث لتتوية النزاع عن طريق 
 انية من ىذا الفرع ربت عنواف "ثانيا".وىذا ما سنتناولو  ي اجلزئية الث ادلراحلة،

 
د بالتتوية الداخلية للنزاع الفردي  ي العمل يقر أوال: التسوية الداخلية للنزاع أمام مصدر القرار:

ل كل من العامل وادلتتددـ إ ى تتوية ودية أو إدارية داخلية للنزاع القائم بينهما دوف تدخل من توصّ 
وذلك إّما بتحب ادلتتددـ للقرار سبب النزاع أو تعديلو استوابة أية جهة خارجية عن ادلؤستة، 

وذلك  ي إطار اإلجراءات واألنظمة احملددة  ي االتفاقيات اجلماعية ادلعموؿ هبا  ي  2،لطلب العامل
ادلؤستة، أو  ي إطار األحكاـ القانونية ادلنظمة للتتوية الداخلية للنزاع  ي حالة غياب اإلجراءات 

إذ أنّو  ي حالة غياب اإلجراء ادلنروص  04،3-90من القانوف  03 دلنروص عليها  ي ادلادةاالتفاقية ا
يقّدـ العامل أمره إ ى رئيتو ادلباشر الذي يتعُّت عليو تقدًن  04-90عليو  ي ادلادة الثالثة من قانوف 

ف الرد يرفع أياـ من تاريخ اإلخطار، و ي حالة عدـ الرد أو عدـ رضا العامل دبضمو  08جواب خبلؿ 

                                                 
ادلتعلق  2992ديتمرب  22ادلؤرخ  ي  20-92ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم  2995نوفمرب  50ادلؤرخ  ي  50-95من القانوف  52انظر ادلادة  1

 .0 بتتوية النزاعات الفردية  ي العمل، ج ر، العدد

 .22، ص2990د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2

ؽلكن للمعاىدات واالتفاقيات اجلماعية للعمل أف ربدد اإلجراءات الداخلية دلعاجلة النزاعات  «تنص علىاليت  50-95من قانوف  50انظر ادلادة  3
 »الفردية  ي العمل داخل اذليئة ادلتتددمة.
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فة بتتيَت ادلتتددمُت حتب احلالة، ويلتـز ادلتتددـ أو اذليئة ادلتتددمة بالرد األمر إ ى اذليئة ادلكلّ 
  1.يوما على األكثر من تاريخ اإلخطار 15كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من ادلوضوع خبلؿ 

اجلزائري قد اعتمد أسلوب التظلم الوالئي ادلقتبس من النظاـ ادلعموؿ بو  ادلشرّع ويبلحظ أفّ  
  ي القانوف اإلداري، لكن التؤاؿ ادلطروح ما مدى إلزامية ىذا التظلم قبل اللووء إ ى مفتشية العمل؟

صلدىا تنّص على ترتيب اإلجراءات فقط، إذ تعترب  04-90من قانوف  05 بالرجوع إ ى ادلادة 
لداخلية للنزاع أسبق من اللووء إ ى إخطار مفتش العمل، غَت أّف ىذه ادلادة ليس فيها إلزاـ ادلعاجلة ا

قانوين ال من حيث اللفظ وال من حيث ادلعٌت، شلّا يوحي بعدـ إلزامية ادلرور بإجراءات التتوية 
ػدات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػعليػها الػمعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػالداخلية قبل اللووء إ ى عرض النزاع أماـ مفتش العمل إاّل إذا نر

 أو االتفاقيات اجلماعية للعمل.
وعليو إذا فشلت ادلتاعي الودية الداخلية حلّل النزاع ال يبقى سوى اللووء إ ى مفتش العمل  

 أو مكتب ادلراحلة.
 

ث هبدؼ التوفيق بُت ادلراحلة ىي إجراء يقـو بو طرؼ ثال ثانيا: تسوية النزاع عن طريق المصالحة:
وجهات نظر أطراؼ النزاع قرد الوصوؿ إ ى تتوية ترضي الطرفُت، وبالتايل اخترار الطريق وكتب 

  2الوقت واحملافظة على العبلقة الودية بُت العامل وادلتتددـ.
 ي  33،3-75 وقد أوكلت مهمة ادلراحلة  ي بداية األمر إ ى مفتش العمل، وىذا  ي ظل األمر 

الذي أنشأ ىيئة مراحلة  04-90حُت انتزعت ىذه ادلهمة من مفتشية العمل دبقتضى القانوف 
والنرف اآلخر من أصحاب العمل، ومل يعد مفتش العمل  العّماؿمتتاوية األعضاء نرفها من 

 إذ يتلقى العرائض من ادلدعي ويقـو بإعداد زلضر ،سوى صندوؽ بريد أو وسيلة اتراؿ بُت ادلتنازعُت

                                                 
  ، ادلشار إليو سابقا.50-95من قانوف  50انظر ادلادة  1

 . 20جلزائري، ادلرجع التابق، ص د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف ا 2
ادلتعلق باختراصات مفتش العمل والشؤوف االجتماعية  ي إطار مهمتها  2925أفريل  29ادلؤرخ  ي  00-25من األمر  0فقرة  50نرت ادلادة  3

ادلؤرخ  02-25من األمر  2وجب ادلقطع القياـ بادلراحلة ادلتبقة  ي ادلنازعات الفردية اخلاصة بالعمل ضمن الشروط ادلنروص عليها دب -0« دبا يلي:
ال يقبل طلب رفع القضية إال إذا أثبت  « ادلشار إليو  ي ادلادة التابقة ينص على: 2، علما أف ادلقطع »ادلتعلق بالعدالة  ي العمل 2925أفريل  29 ي 

.أف النزاع قد عرض للمراحلة لدى مفتشية العمل والشؤوف االجتماعية ادلدترة إقليميا ومل   »يتوصل ىذا األخَت إ ى التوفيق بُت اخلرـو
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بتررػلات ادلدعي ليقدمها إ ى مكتب ادلراحلة، إضافة إ ى استدعاء األطراؼ إ ى االجتماع، وبذلك 
   1و مل يعد دلفتش العمل أي دور  ي إجراء ادلراحلة.يتضح جليا أنّ 

اجلزائري قد انتزع من مفتشية العمل  ادلشرّعو ي ىذا اإلطار يرى الدكتور أمحية سليماف أّف  
همة ادلراحلة(، خاصة وأف ىذا االختراص معًتؼ بو دلفتش العمل  ي سلتلف اختراصا أصيبل) م

تشريعات العمل ادلقارنة، ويرى كذلك أنّو كاف من األجدر أف يدّعم مهمة مفتش العمل الرلحية 
هبذه اذليئة اجلديدة، وغلعل عملية الرلح تتم على درجتُت تفعيبل ذلذه الوسيلة  ي حّل ادلنازعات بدال 

 .جداىذا الرأي سديد يبدو أن   و عل منو رلرد كاتب دلكتب ادلراحلة، من أف غل
مل يشر إ ى دور مفتشية العمل وال مكتب ادلراحلة  ي حّل النزاعات ادلتعلقة  ادلشرّعورغم أّف  

-90من قانوف  19ادلتعلقة هبذا الشأف، إاّل أنّو نّص  ي ادلادة  مبالتتريح االقترادي من خبلؿ ادلراسي

كل خبلؼ فردي خاص بالعمل غلب أف يكوف موضوع زلاولة صلح أماـ مكتب «على أّف  04
، شلا يوحي أف النزاع الفردي ادلتعلق بالتتريح االقترادي »ادلراحلة قبل مباشرة أي دعوى قضائية

 ؼلضع وجوبا للمراحلة.
 ويقتضي احلديث عن ادلراحلة معرفة تشكيل مكتب ادلراحلة والتعرؼ على إجراءات 

 .ىا يتعُت دراسة ىذه العناصر الثبلثة كل عنرر على حدادلراحلة وتنفيذ اتفاؽ الرلح، شلّ 
 
: تتشّكل مكاتب ادلراحلة من جلاف متتاوية األعضاء نرفها من تشكيل مكتب المصالحة -1

ونرفها من أصحاب العمل )عضوين شلثلُت للعماؿ وعضوين شلثلُت لراحب العمل( وىذا  العّماؿ
أشهر عضو من  06ويتم ترأس ىذه اللونة بالتداوؿ ولفًتة  ،04-90وفقا للمادة التادسة من قانوف 

مث عضو من أصحاب العمل، ويتم اختيار أعضاء ادلكتب عن طريق االقًتاع التري ادلباشر  العّماؿ
ل عماؿ ادلؤستات الواقعة  ي دائرة االختراص اإلقليمي للوهة القضائية ادلدترة، مث يعُت من قب

   2.سنوات 03رئيس اجمللس القضائي ادلدتص إقليميا األعضاء ادلنتدبُت  ي ادلكتب برفة رسية دلدة 
 ومن أجل سبكُت ىؤالء األعضاء من شلارسة مهامهم منح القانوف ذلم وللمتاعدين القضائيُت 

  3رخص تغيب عن العمل طيلة مدة قيامهم هبذه ادلهاـ.
                                                 

 .20د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص  1
 .303د/ أمحية سليماف، التنظيم القانوين لعبلقات العمل  ي التشريع اجلزائري، ادلرجع التابق، ص  2
 .304، ص نفتوادلرجع  3
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عندما تفشل ادلتاعي الداخلية حلّل النزاع ؽلكن للعامل إخطار مفتش إجراءات المصالحة:  -2
العمل إّما بواسطة عريضة مكتوبة أو حبضور العامل إ ى مقر ادلفتشية إلخطار ادلفتش شفويا، ويقـو 

على أف يقـو مفتش العمل  1،بتحرير زلضر بأقواؿ وادعاءات العاملمفتش العمل  ي احلالة األخَتة 
حيث  2،أياـ من تبليغو بتقدًن اإلخطار إ ى مكتب ادلراحلة واستدعاء األطراؼ لبلجتماع 03خبلؿ 

 أياـ على األقل من تاريخ استدعائو، إ ى جانب حضور 08غلتمع مكتب ادلراحلة بعد 
ادلدعي وادلدعى عليو أي العامل وادلتتددـ برفة شدرية أو بواسطة شلثليهم ادلؤىلُت قانونا أي  

   3.احملامي وادلمثل النقايب
وعند عدـ حضور ادلدعي أو من ؽلثلو  ي التاريخ احملدد دوف مانع شرعي ؽلكن للمكتب  

القانوين يتم استدعاؤه من  شطب القضية من جدوؿ أعمالو، أّما إذا تغيب ادلدعى عليو أو شلثلو
 أياـ من تاريخ االستدعاء. 08جديد الجتماع مراحلة  ي أجل أقراه 

و ي حالة غياب ادلدعى عليو أو شلثلو  ي اجتماعُت متتاليُت ػلّرر مكتب ادلراحلة زلضرا بعدـ  
ئية، م نتدة منو للمدعي أثناء االجتماع لتمكينو من مباشرة الدعوى القضاالرلح، على أف تتلّ 

على أف ترفع ىذه الدعوى أماـ  4،باعتبار أّف زلضر عدـ الرلح يعترب شرطا شكليا لقبوؿ الدعوى
أشهر من تاريخ تتليم زلضر عدـ الرلح وذلك ربت  06القتم االجتماعي  ي أجل ال يتواوز 

 5.طائلة سقوط احلق  ي رفع الدعوى
ػلّرر مكتب ادلراحلة زلضرا  و ي حالة اتفاؽ الطرفُت على حتم اخلبلؼ كليا أو جزئيا 
ويكتتي ىذا احملضر حوية إثبات قاطعة مامل يطعن فيو بالتزوير، ويشًتط أاّل يتضمن  6،بالرلح

   7.شروطا تتناىف مع القوانُت والنظم ادلعموؿ هبا  ي رلاؿ عبلقات العمل
 

                                                 
 ، ادلشار إليو سابقا. 04-90من قانوف  26انظر ادلادة  1
 ، ادلشار إليو سابقا. 04-90من قانوف  27انظر ادلادة  2
 .307د/ أمحية سليماف، التنظيم القانوين لعبلقات العمل  ي التشريع اجلزائري، ادلرجع التابق، ص 3
 ا. ، ادلشار إليو سابق04-90من قانوف  30انظر ادلادة  4
 . 21، ج ر، العدد 2008فيفري  25، ادلؤرخ  ي 09 -08من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 504انظر ادلادة  5
 ، ادلشار إليو سابقا. 04-90من قانوف  31انظر ادلادة  6
 ، ادلشار إليو سابقا. 04-90من قانوف  32انظر ادلادة  7



287 
 

ادلتنازعُت من لنظر بُت ا تعترب جلنة ادلراحلة وسيطا لتقريب وجهات تنفيذ اتفاق المصالحة:-3
أجل التوصل إ ى حل يرضي الطرفُت، ومن ىنا فإّف احلل الناتج عن متاعي مكتب ادلراحلة ال ؼلرج 
عن كونو اتفاؽ بُت الطرفُت لوضع حد للنزاع، وال يعترب أمرا أو حكما، وليس دلكتب ادلراحلة أية 

درجة األو ى لرغبة األطراؼ تنفيذ ىذا االتفاؽ يرجع بال سلطة على األطراؼ ادلتنازعة، لذلك فإفّ 
أنفتهم  ي االلتزاـ بو وتنفيذه وفقا لآلجاؿ والشروط ادلتفق عليها، فإذا مل ربدد آجاؿ معينة ينفذ 

عدـ تنفيذ اتفاؽ ادلراحلة من طرؼ أحد  غَت أفّ  1،يوما من تاريخ االتفاؽ 30االتفاؽ  ي أجل 
األطراؼ وفقا لآلجاؿ والشروط ادلتفق عليها ؽلنح احلق للطرؼ ادلتضرر  ي اللووء إ ى رئيس القتم 
االجتماعي لتنفيذ اتفاؽ ادلراحلة دبوجب عريضة من أجل التنفيذ  ي أوؿ جلتة مع استدعاء ادلدعى 

بالتنفيذ الفوري لؤلمر ربت طائلة الغرامة التهديدية اليت عليو نظاميا، فيأمر رئيس القتم االجتماعي 
من الراتب الشهري األدىن ادلضموف، ويكوف ىذا األمر قاببل للتنفيذ بقوة القانوف  % 25ال تقل عن

 2.رغم شلارسة كل طرؽ الطعن
  

 ثانيالفرع ال
 الجماعيةالطرق الودية لحل المنازعات 

ىي تلك ادلراحل واإلجراءات اليت سبّر هبا ادلنازعة اجلماعية سبقت اإلشارة بأّف التتوية الودية  
 ي حُت يقرد بادلنازعة اجلماعية تلك اخلبلفات اليت تثور بُت  3،من أجل إغلاد حّل وّدي لؤلطراؼ

أو التنظيم النقايب ادلمثل ذلم من جهة وأصحاب العمل أو التنظيم النقايب ادلمثل ذلم  العّماؿرلموعة 
تتعلق بشروط  ،حوؿ تفتَت أو تنفيذ قاعدة قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية مجاعية ،من جهة ثانية

وأحكاـ وظروؼ العمل، أو بادلتائل االجتماعية وادلهنية واالقترادية ادلتػعلقػة بالعمل أو بأي أثر من 
  4.آثار عبلقة العمل اجلماعية

                                                 
 .23ل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العم 1
 09 -08من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  509  -508، ادلشار إليو سابقا، وانظر كذلك  ادلادتُت 04-90من قانوف  34انظر ادلادة  2

 ادلشار إليو سابقا.
ص  اجلػزائر، ية وحبوث العمل، د س،العّمالنازعات العمل  ي الوطن العريب، ادلعهد العريب للثقافة د/ أمحية سليماف، تنظيم وتتيَت احملاكم اخلاصة دب 3

169 . 
، ادلتعلق 1991ديتمرب  21ادلؤرخ  ي  27-91ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف  1990فيفري  06ادلؤرخ  ي  ، 02-90القانوف  من  02انظر ادلادة  4

 .   06بالوقاية من النزاعات اجلماعية  ي العمل وتتويتها وشلارسة حق اإلضراب، ج ر، عدد 
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ق بالعبلقة االجتماعية وادلهنية  ي وقد عّرؼ القانوف ادلنازعة اجلماعية بأاّها كل خبلؼ يتعل 
  1وادلتتددـ. العّماؿ غلد تتوية بُت ملعبلقة العمل والشروط العامة للعمل و 

وادلنازعة اجلماعة على أساس معيارين أحدعلا شكلي واآلخر  ةويفّرؽ الفقو بُت ادلنازعة الفردي 
أو على األقل جملموعة منهم بغض  العّماؿموضوعي، فادلعيار الشكلي يتمثل  ي مشولية النزاع جملموع 

النظر إذا كانوا مهيكلُت  ي تنظيم نقايب أو غَت مهيكلُت بشرط أف غلمعهم عامل مشًتؾ ) تابعُت 
دلؤستة واحدة، مهنة واحدة، نقابة واحدة أو قطاع نشاط معُت...(، أّما ادلعيار ادلوضوعي فيوب 

مثل ادلطالبة برفع األجور رفض التتريح، ربتُت  ،العّماؿأف يكوف النزاع مجاعيا، أي أف يهم مجيع 
 ي وحدة  العّماؿظروؼ العمل، وأّف رلموعة من النزاعات الفردية ال تشّكل نزاعا مجاعيا لعدـ اشًتاؾ 

    2اذلدؼ ووحدة التبب.
ية اىتماما بالغا بتتوية النزاعات اجلماعية وذلك بوضع آليات العّمالوقد اىتمت التشريعات  

اعد هتدؼ إ ى الوقاية من ىذه النزاعات أو عبلجها، وذلك لتفادي بلوغها درجة من خاصة وقو 
التعقيد يهدد باللووء إ ى الطرؽ العنيفة لفرض تتويتها، أي باللووء إ ى اإلضراب أو غلق زلل 

وقد تأخذ التتوية الودية للنزاعات اجلماعية طابعا وقائيا كالتفاوض اجلماعي وعرض النزاع  3،العمل
ى اللواف ادلشًتكة، وقد تأخذ طابعا عبلجيا كادلراحلة والوساطة والتحكيم، وعليو سنتناوؿ طرؽ عل

 التتوية ذات الطابع الوقائي  ي اجلزئية األو ى مث طرؽ التتوية ذات الطابع العبلجي  ي اجلزئية الثانية.
 

من النزاعات اجلماعية  ي  يعترب العمل على الوقاية أوال: طرق التسوية الودية ذات الطابع الوقائي:
وأصحاب العمل على حد سواء، حيث ال  العّماؿالعمل من أىم ادلتائل اليت تشغل اىتماـ كل من 

تكاد توجد اتفاقية مجاعية بُت الطرفُت إاّل وتضمنت الوسائل الوقائية لتفادي وقوع النزاعات 
 على اللواف ادلشًتكة. اجلماعية، وتتمثل ىذه الوسائل  ي التفاوض اجلماعي وعرض النزاع

 
ؽلّثل التفاوض اجلماعي أسلوبا ىاما للوقاية من النزاعات اجلماعية،  التفاوض الجماعي المباشر:-1

مع صاحب العمل قرد التشاور والتعاوف الفّعاؿ بُت األطراؼ من  العّماؿإذ يتمح باجتماع شلثلي 
                                                 

 ، ادلشار إليو سابقا.02-90قانوف من  02انظر ادلادة  1
 .93منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص د/ أمحية سليماف، آليات تتوية  2
 .94، ص نفتوادلرجع  3
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بينهما، كما تتمح ىذه  ةأجل تفادي أي خبلؼ قد يلوح  ي أفق العبلقات ادلهنية واالجتماعي
االجتماعات بطرح الترورات والتحليبلت اخلاصة باألوضاع ادلهنية واالجتماعية واحللوؿ ادلقًتحة ذلا 

قد يقتضي األمر تقدؽلها من كل طرؼ تفاديا لتأـز اخلبلؼ أو زيادة التوتر بُت  ومقدار التنازالت اليت
ادلتعلق بالوقاية من النزاعات  02-90 من القانوف رقم 04وعلى ىذا األساس نّرت ادلادة  1،الطرفُت

ديتمرب  21 ي  ادلؤرخ  27-91اجلماعية  ي العمل وتتويتها وشلارسة حق اإلضراب ادلعدلة بالقانوف 
دورية يدرسوف فيها وضعية  تاجتماعا العّماؿيعقد ادلتتددموف وشلثلو « : على ما يلي 1991

وتضيف ىذه ادلادة  ي  »العبلقات االجتماعية وادلهنية وظروؼ العمل العامة داخل اذليئة ادلتتددمة
فقرهتا الثالثة عبارة تبُّت كيفية ربديد دورية االجتماعات ادلنروص عليها  ي الفقرة األو ى وبالريغة 

ربدد كيفيات تطبيق ىذه ادلادة، السّيما دورية االجتماعات  ي االتفاقيات واالتفاقات اليت  «التالية
 »2.العّماؿترـب بُت ادلتتددمُت وشلثلي 

عملت على ذبتيد ىذه القاعدة العديد من االتفاقيات اجلماعية، منها االتفاقية وقد  
 03منها على عقد اجتماعاهتا كل  60من خبلؿ ادلادة  اجلماعية لعماؿ التعاضدية الفبلحية اليت تنصّ 

ن وىي ادلدة نفتها ادلنروص عليها  ي االتفاقية اجلماعية دلؤستة األشغاؿ البًتولية الكربى م ،أشهر
منها، بينما جعلت بعض االتفاقيات ىذه االجتماعات شهرية كما ورد  ي ادلادة  288خبلؿ ادلادة 

من االتفاقية اجلماعية دلؤستة ادلواد  249من االتفاقية اجلماعية دلؤستة الفنوف ادلطبعية وادلادة  105
   3.الدسة

 ،اؿ ادلفاوضات ادلباشرةىي شكل من أشك عرض النزاع على اللجان المشتركة أو الدائمة: -2
إاّل أاّها زبتلف عن التفاوض اجلماعي ادلباشر لكوف أّف ىذه اللواف غالبا ما تكوف جلانا متدررة 

وأصحاب العمل تنشأ خريرا من أجل تفادي تأـز بعض اخلبلفات  العّماؿومفوضة من قبل 
لها إ ى غاية إغلاد التتوية وزلاولة البحث عن حّل ذلا منذ البوادر األو ى لربوزىا، وتتتمر  ي عم

النهائية ذلذه النزاعات، وكثَتا ما تلوأ إليها سلتلف القوانُت العربية كوسيلة وقائية لتفادي حدوث 

                                                 
الظروؼ االقترادية للمؤستة وأثرىا على "  حوؿادللتقى الوطٍت   يواضح رشيد، دور ادلفاوضة اجلماعية  ي استقرار عبلقة العمل، مداخلة مقدمة   1

 . 252ص ، 2010مارس 11و10 ادلنظم من طرؼ كلية احلقوؽ جامعة جيول يومي"  اجلزائريعبلقة العمل  ي التشريع 
 .96د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص2
 . 97ادلرجع نفتو، ص  3
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 ي حُت تركت  1،نزاعات بالدرجة األو ى وكتنظيم عملي لتتوية ادلنازعات بعد وقوعها بالدرجة الثانية
وأصحاب العمل  العّماؿبعض القوانُت األخرى أمر تنظيم جلاف ادلشاركة إ ى مبادرة ادلعنيُت باألمر أي 

عن طريق وسائلها التنظيمية ادلشًتكة أال وىي االتفاقيات اجلماعية للعمل كما ىو احلاؿ  ي القانوف 
   2اجلزائري.

 
إذا فشلت التبل الوقائية  ي تطويق النزاع  :جيعال: طرق التسوية الودية ذات الطابع الثانيا

وتتويتو واستمر اخلبلؼ يربح اللووء إ ى اإلجراءات العبلجية أمرا حتميا ال بديل عنو، ويقرد 
باإلجراءات العبلجية تلك األساليب اليت هتدؼ إ ى حبث أسباب النزاعات اجلماعية إلغلاد احللوؿ 

ددة تتمثل أساسا  ي الوساطة وادلراحلة والتحكيم، وىذا ما ادلناسبة ذلا ضمن أطر معينة وىيئات زل
 3.من قانوف العمل الفرنتي  L2522-6وادلادة  L2522-1ت عليو ادلادة نرّ 
 
على  العّماؿكثَتا ما يؤدي التتريح االقترادي اجلماعي إ ى رفضو من طرؼ   نظام المصالحة:-1

أساس أف ظروؼ ادلؤستة ال تتتدعي اللووء إ ى ىذا احلل، وؽلكن أف ترل األمور إ ى حد شل 
إلجراء ادلراحلة ادلنروص  العّماؿالنشاط االقترادي للمؤستة، فيتدخل وجوبا ادلتتددـ وشلثلو 

من القانوف  05عليها  ي االتفاقيات اجلماعية والقوانُت التارية ادلفعوؿ، و ي ىذا اإلطار نرت ادلادة 
إذا اختلف الطرفاف  ي كل ادلتائل ادلدروسة أو  ي بعضها يباشر ادلتتددـ « على ما يلي: 90-02

إجراءات ادلراحلة ادلنروص عليها  ي االتفاقيات أو العقود اليت يكوف كل من اجلانبُت  العّماؿوشلثلو 

                                                 
 .171د/ أمحية سليماف، تنظيم وتتيَت احملاكم اخلاصة دبنازعات العمل  ي الوطن العريب، ادلرجع التابق، ص  1
على الوسائل الوقائية  00والقانوف القطري  ي مادتو  202والقانوف العراقي  ي مادتو  200- 202ينص كل من القانوف البحريٍت  ي مواده من  2

تنظيم وتتيَت احملاكم اخلاصة دبنازعات العمل  ي الوطن العريب، ادلرجع التابق، ص العمل، أورده الدكتور أمحية سليماف،  لتتوية النزاعات اجلماعية  ي
292. 

 
 Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis »             على:من قانوف العمل الفرنتي  L2522-1تنص ادلادة  3

aux procédures de conciliation».                                                                                                                                 

                                                                                                                       

 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit » :     علىمن قانوف العمل الفرنتي  L2522-6 ي حُت تنص ادلادة 

est soumis soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III, soit à la procédure 

d'arbitrage prévue au    chapitre IV si les deux parties en conviennent.   »                                                                
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طرفا فيها، وإذا مل تكن ىناؾ إجراءات اتفاقية للمراحلة أو  ي حالة فشلها يرفع ادلتتددـ أو شلثلو 
   »1.اجلماعي  ي العمل إ ى مفتشية العمل ادلدترة إقليميا ؼاخلبل العّماؿ

ادلراحلة تتدذ شكلُت، الشكل  يتضح أفّ  02-90من قانوف  05ادلادة  ومن خبلؿ نص 
األوؿ يكوف اتفاقيا، ويقرد بادلراحلة االتفاقية تلك اإلجراءات اليت تقّررىا االتفاقية اجلماعية سواء 

سرياف عبلقة العمل أو بقرد تفتَت  ءتعلق األمر بإغلاد احللوؿ ادلناسبة للمنازعة اليت قد تنشأ أثنا
أحكاـ االتفاقية اجلماعية اليت قد ينشأ عند تفتَت أحكامها خبلؼ بُت الطرفُت، ويتم تشكيل جلاف 
ادلراحلة بكل حرية واستقبللية بُت الطرفُت وعلى شكل جلاف متتاوية األعضاء، أّما الشكل الثاين 

عرؼ بادلراحلة القانونية، ويتم اللووء إ ى ىذا النوع الذي تتدذه ادلراحلة فيكوف قانونيا، وىو ما ي
 ي  –من ادلراحلة عند عدـ النص على الشكل األوؿ أو  ي حالة فشلو، حػيث تػوكل مهمة ادلراحلة 

  3.من القانوف نفتو 06وادلادة  02-90من قانوف  5/2مثلما تبينو ادلادة  2،دلفتش العمل -ىذه احلالة
 دتص إقليميا باستدعاء طر ي النزاع اجلماعي إ ى جلتة أو ى حيث يقـو مفتش العمل ادل

أياـ ادلوالية لئلخطار قرد تتويل موقف كل طرؼ  ي كل متألة من ادلتائل  04للمراحلة خبلؿ 
وغلب على طر ي اخلبلؼ اجلماعي  ي العمل أف ػلضروا جلتات ادلراحلة اليت  4،ادلتنازع عليها

   5.ينظمها مفتش العمل
اجلزائري قد جعل ادلراحلة القانونية  ادلشرّع خبلؿ ما جاء  ي ىذه النروص أفّ  ويتضح من 

من اختراص مفتش العمل، خبلفا للمشرع الفرنتي الذي أسند ىذه ادلهمة إ ى جلنة ثبلثية 
تتكوف من طر ي النزاع إضافة إ ى شلثل التلطة العامة الذي يلعب دور التتوية الودية فقط،  ،التشكيل

اره بكل حرية من قبل طر ي النزاع أو دبا تنّص عليو االتفاقية اجلماعية، ليقـو باستدعاء ويتم اختي
شلثلي الطرفُت لبلجتماع والتشاور، مث يقـو بإعداد زلضر االتفاؽ أو عدـ االتفاؽ حوؿ النزاع، و ي 

  6حالة فشل ادلراحلة ؼلضع النزاع للوساطة والتحكيم.

                                                 
 ، ادلشار إليو سابقا.52-95قانوف من  55انظر ادلادة  1
 .100د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص 2
تقـو مفتشية العمل ادلدترة إقليميا اليت يرفع إليها اخلبلؼ اجلماعي  ي العمل  «على 27-91ادلعدلة بالقانوف  02-90من قانوف  06تنص ادلادة  3

  » .العّماؿوجوبا دبحاولة الرلح بُت ادلتتددـ وشلثلي 
 ، ادلشار إليو سابقا.02-90قانوف من  06انظر ادلادة  4
 ادلشار إليو سابقا.، 02-90قانوف من  07انظر ادلادة 5
 www.cerpeg.ac-versailles.fr على ادلوقع اإللكًتوين  Les conflits collectifsانظر  ي ذلك:  6
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 ؽلكن أف زبرج عن االحتماالت التالية:نتائج ادلراحلة ال  وعليو فإفّ  
: أف تتوصل جلنة ادلراحلة إ ى تتوية اهائية وكلية، فيتوج تفاوضها باتفاؽ واجب االحتمال األول-

ت النفاذ من اليـو الذي يودع فيو لدى كتابة ضبط احملكمة ادلدترة إقليميا، و ي ىذا اإلطار نرّ 
اليت ال ؽلكن أف تتواوز  مدة إجراء ادلراحلة عند انقضاء «  على ما يلي: 02-90من قانوف  08ادلادة 

أياـ ابتداء من تاريخ اجللتة األو ى يعّد مفتش العمل زلضرا يوّقعو الطرفاف ويدّوف فيو ادلتائل  50
ادلتفق عليها، كما يدّوف ادلتائل اليت يتتمر اخلبلؼ اجلماعي  ي العمل قائما  ي شأاها إف وجدت، 

  ىاتفق الطرفاف عليها نافدة من اليـو الذي يودعها الطرؼ األكثر استعواال لد وتربح ادلتائل اليت
 » 1كتابة ضبط احملكمة ادلدترة إقليميا.

أف تتوصل اللونة إ ى تتوية جزئية للنزاع، و ي ىذه احلالة يتم ربديد ادلتائل اليت  :الثانياالحتمال -
للطرفُت عرض النزاع على الوساطة أو على مل ػلرل بشأاها االتفاؽ بُت الطرفُت، حيث ؽلكن 

 2التحكيم.
أف تفشل جلنة ادلراحلة  ي الوصوؿ إ ى أي حل، و ي ىذه احلالة يتم ربرير  :الثالثاالحتمال -

زلضر بعدـ ادلراحلة من طرؼ جلنة ادلراحلة أو مفتش العمل حتب كل حالة، عندىا ؽلكن لطر ي 
تتوية النزاعات  فعليو قانو  أو التحكيم حتب ما ينصّ النزاع االتفاؽ على اللووء إ ى الوساطة 

 . اجلماعية وأحكاـ االتفاقيات اجلماعية للعمل
 
االحتكاـ إ ى طرؼ ثالث زلايد ال عبلقة لو بالنزاع، حيث  يقرد بالوساطة نظام الوساطة: -2

على أف تًتؾ لو التلطة  احمليطة بو أيضا وادلبلبتات تقّدـ لو كل ادلعلومات وادلعطيات ادلتعلقة بالنزاع
ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحػػػػػػػػػػتػل اقػػػػػ شكلوؿ  يػػػػػػػػػػػػػػالتقديرية الكاملة إلغلاد احللوؿ ادلناسبة، ليقدـ بعد ذلك ىذه احل

، ولؤلطراؼ األخذ هبا أو رفضها، ذلك أّف الوسيط ليتت لو سلطة قانونية أو تنظيمية أو توصيات
  3.اؼ النزاعأو عقدية على أطر 

ا إجراء يتفق دبوجبو طرفا الوساطة بأاهّ  52-95من قانوف  25و ي ىذا اإلطار عّرفت ادلادة  
اخلبلؼ اجلماعي على إسناد مهمة اقًتاح تتوية ودية للنزاع إ ى شدص من الغَت ويشًتكاف  ي 

                                                 
 ادلشار إليو سابقا. 27-91ادلعدلة بالقانوف  02-90من قانوف  08ادلادة  انظر  ي ذلك: 1
 .102د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص 2
 . 103ص  ادلرجع نفتو، 3
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 ت على:من القانوف ادلذكور إ ى كيفية قياـ الوسيط دبهامو، إذ نرّ  22تعيينو، كما تعرضت ادلادة 

يتلقى الوسيط من الطرفُت مجيع ادلعلومات ادلفيدة للقياـ دبهمتو، ويتعُت عليو أف يتقّيد بالتّر ادلهٍت «
إزاء الغَت  ي كل ادلعلومات اليت يكوف قد اطلع عليها أثناء قيامو دبهمتو، وتتاعد الوسيط  ي رلاؿ 

 » مفتشية العمل ادلدترة إقليميا. -بناء على طلبو–شريع العمل ت

ت وىذا ما نرّ  1،ويتم اللووء إ ى الوساطة  ي حالة فشل األطراؼ  ي الوصوؿ إ ى حل للنزاع
  2.من قانوف العمل الفرنتي  L2522-6عليو ادلادة 

الفرنتي باىتماـ كبَت،  ادلشرّعالوساطة  ي حل النزاعات اجلماعية فقد أحاطها ونظرا ألعلية  
من قانوف العمل الفرنتي الوسيط بتقدًن  L2523-5إذ نظمها بإجراءات دقيقة، حيث ألزمت ادلادة  

ما توّصل إليو من اقًتاحات  ي شكل توصيات معللة  ي أجل شهر من يـو تعيينو، ولؤلطراؼ مدة 
ذه ادلقًتحات، عندئذ يقـو أياـ إلعبلف رفضهم دلقًتحات الوسيط، تبدأ من يـو تبليغهم هب 08

 08الوسيط بإببلغ مجيع ادلنظمات اليت تعد أطرافا  ي النزاع بأسباب الرفض ودوافعو، ويعلن بعد اهاية 

  3.أياـ عن حروؿ االتفاؽ أو عدـ حرولو
الفرنتي  ادلشرّعساعة من إعبلف فشلها، ألـز  48وبعد  ،و ي حالة فشل زلاولة الوساطة 

الوسيط بتقدًن تقرير إ ى وزير العمل يتضمن التوصيات ومرفق بتقرير حوؿ اخلبلؼ وأسباب رفض 
ذلذه اآللية، إذ جعل الوزير يتابع كل ما يدور  ادلشرّعا يدؿ على االىتماـ الذي أعطاه شلّ  4،األطراؼ

اوؿ مجيع اجلوانب بُت األطراؼ عن طريق تقارير الوسيط، وبذلك يكوف التشريع الفرنتي قد تن
عكس التشريع اجلزائري الذي جاء خاليا  ،اإلجرائية والتنظيمية واآلثار ادلًتتبة على نتائج عمل الوسيط

من أية إشارة إ ى اجلوانب التنظيمية اخلاصة بكيفية تنفيذ االقًتاحات والتوصيات اليت يقًتحها 
ذه التوصيات واحللوؿ اليت غلب اللووء واإلجراءات اليت يتم هبا قبوؿ أو رفض األطراؼ ذل ،الوسيط

واكتفى بالنّص على عرض  5،إليها  ي حالة قبوذلا من طرؼ أحد األطراؼ ورفضها من الطرؼ األخر
 ،النزاع  ي شكل توصية معللة اقًتاحات لتتوية  -خبلؿ األجل الذي ػلددانو-الوسيط على الطرفُت 

                                                 
  ، ادلشار إليو سابقا.02-90قانوف من  09/2انظر ادلادة  1

 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le »    فقرة من قانوف العمل الفرنتي على: L2522-6انظر  ي ذلك نص ادلادة  2

conflit est soumis soit à la procédure de mediation …»                                                                                              
 تي التالف ذكرىا.فقرة من قانوف العمل الفرن L2522-6انظر  ي ذلك نص ادلادة  3
 .فقرة من قانوف العمل الفرنتي L2522-7انظر  ي ذلك نص ادلادة  4
 .105-104د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص  5
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العمل ادلدترة إقليميا، وىنا نتتاءؿ حوؿ مدى مع إرساؿ نتدة من التوصية ادلذكورة إ ى مفتشية 
  !.أعلية ىذا اإلجراء خاصة وأّف مفتشية العمل ىيئة استشارية ال سلطة ذلا على أطراؼ النزاع؟؟

اجلزائري قد تبٌّت الوساطة ضمن الطرؽ البديلة حلل النزاعات  ي قانوف  ادلشرّع ولئلشارة فإفّ  
ية شلّا يوحي أنّو مل يضف أية العّمال، غَت أنّو استثٌت منها القضايا 09-08اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 

ية، وال ؽلكن تطبيق نروص قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ادلتعلقة بالوساطة العّمالإضافة للمادة 
 على الوساطة ادلنروص عليها  ي قانوف خاص تطبيقا لقاعدة "اخلاص يقيد العاـ." 

 
ؽلكن لؤلطراؼ ادلتنازعة  ،حالة فشل اإلجراءات الوقائية لتتوية النزاع اجلماعي  ي نظام التحكيم:-3

اللووء إ ى طرؽ التتوية الودية ذات الطابع العبلجي وىي ادلراحلة والوساطة، وإذا فشلت ىذه 
 1.األخَتة مل يبق ألطراؼ النزاع سوى وسيلة واحدة وىي التحكيم

باعتباره الوسيلة األخَتة لتتوية النزاع  ،أمرا حتمياويكاد أف يكوف اللووء إ ى التحكيم  
وادلتمثل  ي اإلضراب وغلق  ،قبل أف تتطور تفاعبلتو وآثاره ضلو احلل غَت التلمي ،اجلماعي سلميا

قانوين أو دبقتضى اتفاؽ مجاعي سابق على النزاع أو بقرار من  ادلؤستة، وقد يكوف إجباريا بنصّ 
 2.ى إقامة نظاـ العملالتلطة الوصية أو ادلشرفة عل

فإذا وجدت اتفاقية أو اتفاقية عمل مجاعية تنص على وضع قائمة للمحكمُت فيوب اختيار  
احملكمُت من ىذه القائمة، أّما إذا مل تتضمن االتفاقية اجلماعية اللووء إ ى إجراءات التحكيم فيمكن 

ة ػػػػػػػػػػلو الوساطػػػػػػػػػػػػػفشلت  ي حلؤلطراؼ االتفاؽ دبوجب قرار مشًتؾ بالًتاضي إخضاع نزاعهم الذي 
وعندما ػلاؿ النزاع إ ى التحكيم يتًتجع احملكم التوبلت والوثائق اليت   3،أو ادلراحلة للتحكيم

  4.كانت  ي حوزة ىيئة ادلراحلة أو الوساطة بعد فشل األسلوبُت  ي الوصوؿ إ ى حل للنزاع
تتوية ادلنازعات اجلماعية فإننا سنحاوؿ دراستها بنوع ونظرا ألعلية ىذه الوسيلة العبلجية  ي  

من التفريل من خبلؿ التطرؽ لكيفية تعيُت احملكمُت وصبلحيتهم وإجراءات التحكيم وتنفيذ قرارات 
 احملكمُت.

                                                 
 من قانوف العمل الفرنتي ادلشار إليها سابقا. L2522-6 ادلادة ، ادلشار إليو سابقا، وكذا 02-90قانوف من  2 فقرة 09انظر ادلادة  1
 . 184/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص  2
 من قانوف العمل الفرنتي.L2524-2و  L 2524-1انظر ادلادتُت  3
 .من قانوف العمل الفرنتي  L2524-2انظر  ي ذلك نص ادلادة  4
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يتمتع عادة األطراؼ  ي الكثَت من النظم القانونية حبرية كاملة  ي تعيُت  كيفية تعيين المحكمين:-أ
ء أثناء إبراـ االتفاقية اجلماعية حبيث ربدد قائمة متبقة بأساء احملكمُت الذين ؽلكن احملكمُت، سوا

اللووء إليهم عند وقوع أي نزاع  ي العمل، أو دبوجب اتفاؽ الحق، حيث يتم تعيُت احملكمُت كلما 
ادة ػػػمتطلبت احلاجة إ ى ذلك وىو ما يعرؼ باإلجراء االتفاقي أو التعاقدي، وىذا ما نّرت عليو الػ

L 2524-2   وىذا ما يتفق مع قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  1،من قانوف العمل الفرنتي 2فقرة
 2.فيما يتعلق بالتحكيم التواري الدويل 08-09

اجلزائري أحاؿ متألة تعيُت احملكمُت إ ى قواعد قانوف اإلجراءات ادلدنية  ادلشرّعغَت أّف  
  02.3-90 من قانوف 13وىذا دبوجب ادلادة  الملغى
أّف ىذه اإلحالة غَت متتحتنة، لكوف التحكيم ادلنروص عليو  ي قانوف اإلجراءات  ويبـدو 

القترادي بُت ادلؤستات االقترادية والتوارية وال يتعلق اادلدنية ادللغى يتعلق بالتحكيم التواري و 
ضعتنا أماـ متاىة، وذلك بردور بالتحكيم  ي منازعات العمل اجلماعية، كما أّف ىذه اإلحالة قد و 

وأصبحنا أماـ إحالة على بياض تتتدعي إعادة النظر  ي  09-08قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية 
 بل إعادة النظر  ي ىذا القانوف برّمتو. ،02-90من قانوف  13مضموف ادلادة 

لكوف أّف أطرافو ؼلتلفوف عن أطراؼ  ،ونظرا خلروصية التحكيم  ي منازعة العمل اجلماعية 
التحكيم التواري، حيث يتكوف أطراؼ التحكيم التواري من مؤستات سلتلفة لكل منها كيااها 
ادلتتقل ومراحل مالية وذبارية سلتلفة، بينما يتكوف أطراؼ التحكيم  ي منازعات العمل اجلماعية من 

جهة ثانية، ونظرا ذلذه اخلروصية كاف على  إدارة ادلؤستة من جهة والنقابات ادلمثلة للعماؿ من
عدـ إحالة لنروص ادلتعلقة بقانوف العمل و معاجلة متألة التحكيم  ي منازعات العمل ضمن ا ادلشرّع

متألة خاصة لتطبق عليها قواعد عامة، كما أّف أحكاـ قانوف اإلجراءات ادلدنية ال تتناسب مع طبيعة 
أف ؼلّص التحكيم  ادلشرّعلق منها بتعيُت احملكمُت، فكاف على النزاعات اجلماعية للعمل خاصة ما تع

                                                 
 L'arbitre est choisi soit par accord entre les parties, soit» من قانوف العمل الفرنتي على:  L2524-2من ادلادة  2ص الفقرة تن 1

selon les modalités établies d'un commun accord entre elles».                                                                                   

                  
 . 09-08قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  وما يليها من 1041انظر ادلادة  2
من  454إ ى  442 ي حالة اتفاؽ الطرفُت على عرض خبلفهما على التحكيم تطبق ادلواد من  « على ما يلي: 02-90من قانوف  13تنص ادلادة  3

 » اإلجراءات ادلدنية.قانوف 
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 ي منازعات العمل اجلماعية بقواعد خاصة مثلما خّص قواعد الوساطة وادلراحلة، وال بأس أف يًتؾ 
 قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية كإطار عاـ يرجع إليو عند غياب القواعد اخلاصة.

بعد تعيُت احملّكم يلتـز األطراؼ بتمكينو من   م المحكمين:إجراءات التحكيم وتنفيذ أحكا -ب
جوانبو وخلفياتو وإشكاالتو اصة دبدتلف مراحل النزاع وسلتلف كافة الوثائق وادلعلومات واحملاضر اخل

يوما على األقل، وإاّل فرل احملّكم بناء على ما قدـ إليو خبلؿ  15ب 1قبل انقضاء أجل التحكيم
  2.ىذا األجل

حكم التحكيم يربح قاببل للتنفيذ ولكن دبوجب أمر من رئيس احملكمة اليت صدر  وبردور 
 3، ي دائرة اختراصها، ويودع أصل احلكم  ي أمانة ضبط احملكمة من الطرؼ الذي يهمو التعويل

على أّف يتّلم رئيس أمناء الضبط نتدة شلهورة بالريغة التنفيذية من حكم التحكيم دلن يطلبها من 
اخلاصة بتتوية النزاعات اجلماعية  02-90من قانوف  2فقرة  13غَت أّف أحكاـ ادلادة  4،األطراؼ

نّرت على أّف أحكاـ التحكيم  ي منازعات العمل اجلماعية تكوف قابلة للتنفيذ دبورد النطق هبا دوف 
زماف حاجة إ ى أمر أو حكم من احملكمة ادلدترة...وىذا القرار يفرض نفتو على الطرفُت اللذين يلت

  بتنفيذه.
فإّف  13وبالرجوع إ ى عبارة مع مراعاة األحكاـ اخلاصة  ي ىذا القانوف الواردة  ي ادلادة  

ألّف قرار التحكيم يفرض نفتو  ،أحكاـ التحكيم ال ربتاج إ ى أمر أو حكم من احملكمة لتنفيذىا
 على الطرفُت اللذين يلتزماف بتنفيذه.

نروص عليها  ي قانوف تتوية النزاعات اجلماعية، فإّف أحكاـ وإذا راعينا األحكاـ اخلاصة ادل  
 احملكمُت ال تقبل االستئناؼ خبلفا دلا ىو منروص عليو  ي قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية.

                                                 
أشهر تبدأ من تاريخ تعيينو، وؽلكن سبديد ىذا األجل دبوافقة األطراؼ، و ي حالة عدـ ادلوافقة عليو يتم التمديد  04يلتـز احملكم بإسباـ مهمتو  ي ظرؼ  1

من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية، غَت أف ادلادة  108لنظاـ التحكيم، و ي غياب يتم من طرؼ رئيس احملكمة ادلدترة، انظر  ي ذلك ادلادة وفقا 
اخلاص وقانوف اإلجراءات ادلدنية  02-90حددت مدة الفرل  ي النزاع بشهر واحد، وىنا نتول تعارضا صارخا بُت قانوف  02-90من قانوف  13

، وضلن نرى أف األمر ال يتتقيم إال بتعديل ادلادة 13إ ى قانوف اإلجراءات ادلدنية ادللغى دبقتضى ادلادة  ادلشرّعواإلدارية العاـ بتبب اإلحالة اليت أقرىا 
إ ى قانوف اإلجراءات ادلدنية وجعلها تتكفل دبتألة التحكيم  ي إطار قانوف العمل بعيدا عن قانوف اإلجراءات ادلدنية أو على األقل جبعلها ربيل  13

 واإلدارية ال إ ى قانوف ملغى، وىذا بعد إزالة التعارض طبعا.
 ادلشار إليو سابقا. 09-08قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  من 1022انظر ادلادة  2
 ادلشار إليو سابقا. 09-08قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  من 1035انظر ادلادة  3
 ادلشار إليو سابقا. 09-08قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  من 1036دلادة انظر ا 4
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فإّف القوانُت ادلعموؿ هبا حاليا  ي رلاؿ التحكيم  ي النزاعات اجلماعية للعمل  وخالصة القول 
قانوف اإلجراءات ادلدنية   ي ظل قانوف اإلجراءات ادلدنية ادللغى أو  ي ظل تتميز بعدـ الوضوح سواء

واإلدارية التاري ادلفعوؿ، وتطرح العديد من اإلشكاالت من الناحية التنظيمية والعملية األمر الذي 
أدى إ ى عزوؼ ادلتنازعُت عن اللووء إ ى التحكيم، أو أاهم يضطروف إ ى وضع قواعد وأحكاـ اتفاقية 

 خاصة بكيفية اللووء إ ى التحكيم.
وأماـ ىذا الوضع أصبح من الضروري إعادة النظر  ي األحكاـ القانونية ادلنظمة للتحكيم  

اخلاص بالنزاعات اجلماعية للعمل، وفرلها عن قواعد التحكيم التواري واالقترادي ادلنروص 
 عليها  ي قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية.  

 
 يثانالمطلب ال

 لحل النزاعات الناجمة عن التسريح االقتصادي القضائيةالتسوية 
عندما تفشل احملاوالت الودية لتتوية النزاعات الفردية أو اجلماعية ال يبقى للعامل سوى  

اللووء إ ى القضاء االجتماعي، باعتباره ادلبلذ األخَت والوسيلة الوحيدة اليت قد تنرفو وتعيد لو 
 جعل القضاء آخر جهة يعرض عليها النزاع، وذلك للمربرات التالية: شرّعادلحقوقو، وقد تعّمد 

ألّف ادلنازعة ربتاج إ ى حل ودي أكثر منو قضائي، وىذا للحفاظ على عبلقة العمل من التوتر -
  1،وضماف استمراريتها، وللحفاظ أيضا على الثقة ادلتبادلة اليت يفًتض أف سبيز ىذه العبلقة

 2،ادلادية للعامل وما يتببو اللووء إ ى القضاء من إرىاؽ مايل وإىدار الوقت واجلهدمراعاة احلالة  -
إضافة إ ى أّف التبل الودية سبتاز بالترعة والبتاطة  ي إغلاد احللوؿ، كما أّف ىذه احللوؿ من شأاها  -

 3أف تتاىم  ي كتر احلواجز النفتية واالجتماعية بُت الطرفُت.
ال ؽلكن اللووء إ ى التتوية القضائية إاّل بعد استنفاد الطرؽ الودية  واستنادا ذلذه األسباب 

  4حلل النزاع.

                                                 
 .11د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص 1
 . 205، ص 2005جلزائر، د/ عوة اجليبليل، الوجيز  ي قانوف العمل واحلماية االجتماعية، دار اخللدونية، ا 2
 .11د/ أمحية سليماف، آليات تتوية منازعات العمل والضماف االجتماعي  ي القانوف اجلزائري، ادلرجع التابق، ص 3
 .205د/ عوة اجليبليل، الوجيز  ي قانوف العمل واحلماية االجتماعية، ادلرجع التابق، ص  4
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ية دبا فيها النزاعات العّمالالقاضي االجتماعي دبهمة الفرل  ي النزاعات  ادلشرّعوقد كّلف  
ادلتعلقة بالتتريح االقترادي، وخّرو بطابع سلتلف عن باقي الفروع القضائية حىت ّسي بالقضاء 

 االستثنائي مقارنة بالنظاـ القانوين العاـ.
 من النظاـ العاـ وجعل سلالفة  ادلشرّعوتظهر خروصية ىذا القتم  ي تشكيلتو، اليت اعتربىا  

ة  ي القتم للمحكمة ادلمثل ادلشرّعح كما من  1،القواعد ادلنظمة لتشكيلة احملكمة ربت طائلة البطبلف
ح وإلغائها إذا كانت سلالفة للقانوف أوتنطوي على خرؽ االجتماعي سلطة مراقبة قرارات التتري

 لئلجراءات الشكلية وادلوضوعية ادلقررة حلماية العامل ادلترح ألسباب اقترادية.
وعليو سنتناوؿ  ي الفرع األوؿ احملكمة الفاصلة  ي ادلتائل االجتماعية،  ي حُت طلرص الفرع  

 ح.الثاين لدور احملكمة  ي مراقبة قرارات التتري
 

 الفرع األول
 المحكمة الفاصلة في المسائل االجتماعية

قبل التطرؽ لتشكيلة احملكمة الفاصلة  ي ادلتائل االجتماعية يتعُّت إلقاء نظرة على التطور  
وبعد دراسة تشكيلة احملكمة االجتماعية نتطرؽ دلتألة االختراص النوعي  التارؼلي لقضاء العمل،

واإلقليمي، وطلتم ىذا الفرع باالختراص اجلديد للقاضي االجتماعي ادلكّرس دبقتضى قانوف 
 اإلجراءات ادلدنية واإلدارية.   

 
دبدينة  18/03/1806 يعّد قانوف نابليوف بونابرت الرادر  يأوال: التطور التاريخي لقضاء العمل: 

 Les conseilsد كهيئة خاصة عرفت باسم ليوف الفرنتية أوؿ قانوف يعيد بعث زلاكم العمل من جدي

prud’hommes ،  11/06/1809دبقتضى ادلرسـو ادلؤرخ  ي  ممت على كامل الًتاب الفرنتيمث ع ،
 ي تشكيل ىذه احملاكم وسبثيلهم  العّماؿصدر مرسـو يقّر ألوؿ مرة حق مشاركة  27/05/1848 و ي
  3حيث أصبحت ىذه احملاكم مشكلة تشكيبل متتاوي التمثيل. 2،فيها

                                                 
يتشكل القتم االجتماعي ربت طائلة البطبلف من قاض رئيتا ومتاعدين طبقا دلا «من  قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية على:  502تنص ادلادة  1

 ادلتعلق بتتوية النزاعات الفردية  ي العمل، وادلشار إليو سابقا. 04-90من قانوف  08، وانظر كذلك نص ادلادة  »ينص عليو تشريع العمل
 .099د/ معاشو نبايل فطة، ادلرجع التابق، ص  2
 Les conseils de prud'hommes,  juridictions électives et»  تي اليت تنص على:    من قانوف العمل الفرن L 1421-1انظر ادلادة  3

paritaires » 
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 على أفّ  18/01/1979ادلؤرخ  ي  44-79من القانوف الفرنتي  L511-1وقد نّرت ادلادة  
زلاكم العمل ىي ىيئات منتدبة متتاوية األعضاء تتوي عن طريق ادلراحلة اخلبلفات اليت ؽلكن أف 

 الذين  العّماؿتظهر دبناسبة أي عقد عمل ؼلضع للتقنُت احلايل بُت أرباب العمل أو شلثليهم و 
  1.يتتددمواهم، حيث تفرل  ي اخلبلفات اليت مل يتم تتويتها عن طريق ادلراحلة

 اجلزائر فقد استمر العمل بالتشريع الفرنتي ادلطبق قبل االستقبلؿ والذي ال يتعارضأّما  ي 
ية اليت استمرت  ي مهامها العّمالمع التيادة الوطنية، حيث أبقى على العمل باجملالس   

صدر أمر يتضمن التنظيم القضائي  ي اجلزائر  1965ية، و ي سنة العّمالادلتمثلة  ي الفرل  ي النزاعات 
احملاكم ادلتعلق بتَت  61-72صدر ادلرسـو  1972 ي سنة و  2،ية إ ى أقتاـالعّمالوالذي حّوؿ اجملالس 

ىو النص الذي حّدد كيفية تنظيم جلتات احملكمة االجتماعية اليت تنعقد  ي ادلتائل االجتماعية، و 
ذلما صوت استشاري، حيث أدرلت احملاكم االجتماعية  العّماؿبرئاسة قاض يتاعده متاعداف من 

 32-75  ي إدخاؿ تعديبلت و خاصة ما جاء بو األمر ادلشرّعو استمر  3،ضمن القضاء العادي

وىو تنظيم أوسع وأمشل من التنظيم األوؿ،  1975أفريل  29ادلتعلق بالعدالة  ي العمل ادلؤرخ  ي 
    4ية العمل.الذي أضاؼ وجوبية عرض النزاع على مفتشو 

نُت تنظم عبلقات عدة قوا ادلشرّعبدخوؿ اجلزائر مرحلة اإلصبلحات االقترادية أصدر و  
ردية على كيفية تتوية ادلنازعات الف 04-90 قانوف ، حيث نصّ 1990اجلماعية سنة العمل الفردية و 

ستشاريا، وبردور ا تداوليا بعدما كاف اقضائيا منظما حملاكم العمل، حيث منح ادلتاعدين صوتوديا و 
اكتمل البناء القانوين لقضاء العمل  ي التشريع اجلزائري،  09-08اإلدارية قانوف اإلجراءات ادلدنية و 

االختراص وادلدة القانونية حيث أعاد تنظيم و ضبط الكثَت من ادلتائل اليت كانت مبهمة كمتألة 
سلطة الفرل  ي القضايا سَتىا، كما منح ىذا القانوف القاضي االجتماعي لرفع الدعوى و 

 االستعوالية، كل ىذه ادلتائل سنعود لدراستها الحقا.

                                                 
 :على 2929من قانوف العمل الفرنتي لتنة L 511-1تنص ادلادة   1

 «Les conseil de prud'hommes.  juridiction élective et paritaire, règlent par voie de conciliation les différents qui 

peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les 

employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il jugent les différends à l’égard desquels la 

conciliation n’a   pas abouti. » cité par André ROCHELLE, Vous et les prud’homme, les éditions d’organisation, 

Paris, 1992, p.13.      
 .96العدد  ،التنظيم القضائي، ج رادلتضمن  1965/ 11/ 16ادلؤرخ  ي  65/278انظر األمر  2
 وما يليها.  365، ص 25ادلتعلق بتَت احملاكم  ي ادلتائل االجتماعية، ج ر العدد  1972مارس 28ادلؤرخ  ي  61-72انظر ادلرسـو  3
 .315د/أمحية سليماف، التنظيم القانوين لعبلقات العمل  ي التشريع اجلزائري، ادلرجع التابق، ص  4
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: ىناؾ أسلوبُت لتشكيل احملاكم االجتماعية، يتمثل األوؿ  ي ثانيا: تشكيل المحكمة االجتماعية

جلهة ادلدترة دوف سبثيل للعماؿ أسلوب التعيُت، أي أّف احملكمة تتشكل من قضاة معينُت من طرؼ ا
تكوف من قضاة ادلل  ي التشكيل ادلدتلط للمحكمة، و العمل، أّما األسلوب الثاين فيتمث أربابو 

 ادلشرّعىو األسلوب الذي أخذ بو ألصحاب العمل وبنتب متتاوية، و  آخرينوشلثلُت للعماؿ و 
  2والفرنتي. 1اجلزائري
ستشاريا،  ي سبثيبل ا العّماؿعلى سبثيل  32-75 قد نّص التشريع اجلزائري من خبلؿ األمرو  

 ي ىذا اإلطار نّرت و أرباب العمل سبثيبل تداوليا، و  العّماؿعلى سبثيل  04-90حُت نّص القانوف 
على ما يلي: " تنعقد جلتات احملكمة للنظر  ي ادلتائل االجتماعية  04-90من قانوف  08ادلادة 
أضافت الفقرة الثانية من قاض يعاونو متاعداف من العّماؿ ومتاعداف من ادلتتددمُت"، و  برئاسة
و متاعد من ادلتتددمُت  العّماؿ:" غلوز للمحكمة أف تنعقد قانونيا حبضور متاعد من  08ادلادة 

 على األقل".
عدين من أصحاب متاجتماعية تتشكل من قاض و قد اعترب أّف احملكمة اال ادلشرّعإذا كاف و  

د ؽلثل أصحاب العمل، فإّف ىذا و متاع العّماؿاستثناء من متاعد من العمل كأصل عاـ، و 
  3.االستثناء قد أصبح قاعدة عامة دبقتضى قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية

ا ؽلثل أرباب ومتاعدين أحدعل -رئيتا–حيث أصبح يتشكل القتم االجتماعي من قاض  
كيلة فإّف األحكاـ إذا سبت سلالفة ىذه التشالعمل والثاين ؽلثل العّماؿ، ويعّد ذلك من النظاـ العاـ، و 

عندما يبلحظ عدـ مطابقة التشكيلة -ػلق ألي متقاض و  4،الرادرة تكوف ربت طائلة البطبلف
 أف يرفع دعوى للمطالبة ببطبلف احلكم الرادر عن احملكمة. -للقانوف

                                                 
 .317ماف، التنظيم القانوين لعبلقات العمل  ي التشريع اجلزائري، ادلرجع التابق، ص د/أمحية سلي 1
 : تشكيل احملكمة  قانوف العمل الفرنتي اليت تنص على من L1421-1انظر ادلادة  2

« …Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. » 
من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية على ما يلي:" يتشكل القتم االجتماعي ربت طائلة البطبلف من قاض ريتا ومتاعدين  552تنص ادلادة  3

 طبقا دلا ينص عليو تشريع العمل."

 حوؿادللتقى الوطٍت الثاين  ي ، مداخلة مقدمة "59-50اختراص احملكمة االجتماعية  ي قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية "د/ معاشو عمار،  4
، 55، ص 2525مارس  22و  25الظروؼ االقترادية للمؤستة وأثرىا على عبلقة العمل  ي التشريع اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيول، يومي 

لة اجلهات القضائية من النظاـ العاـ وسلالفتها الذي جاء فيو بأف :" تشكي 59/50/2999الرادر  ي  202002وانظر أيضا قرار احملكمة العليا رقم 
ار القربة، تعد خرقا لقاعدة جوىرية  ي اإلجراءات وتعرض احلكم إ ى النقض" أورده ذيب عبد التبلـ، قانوف العمل اجلزائري والتحوالت االقترادية، د

 .505اجلزائر، ص 
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كوف من ىيئة منتدبة تت  prud'hommesية العّمالأّما  ي التشريع الفرنتي فإّف احملاكم  
و شلثلي أصحاب العمل، علما أنّو ال يوجد من بُت ىؤالء األعضاء قضاة  العّماؿبالتتاوي بُت شلثلي 

زلًتفُت حىت الرئيس يكوف من ادلنتدبُت عكس ما ىو موجود  ي اجلزائر، و تؤوؿ رئاسة احملكمة ألحد 
   1.ة سنة واحدة غَت قابلة للتوديدأو شلثلي أصحاب العمل بالتناوب دلد العّماؿادلنتدبُت من 

العكس ضرورة نائب الرئيس من أصحػاب العمل و يكوف بال العّماؿعندما يكوف الرئيس من و  
نائبو دلدة سنة العّماؿ ويتم انتداب الرئيس و ، ويعترب ىذا النظاـ أكرب ضمانة حلماية حقوؽ 2صحيح

 3ية.العّمالواحدة من طرؼ األعضاء ادلنتدبُت ادلكونُت للمحاكم 

 

: تعد متألة االختراص من ادلتائل األساسية واذلامة  ي ثالثا: اختصاص المحكمة االجتماعية
باعتباره قضاء استثنائيا متعلقا بالنظاـ العاـ، إذ ال غلوز ألي جهة قضائية أخرى  ،قضاء العمل

  4،الفرل  ي القضايا ادلوكلة حملاكم العمل

 
العّمالية ربديدا دقيقا اجلزائري القضايا اليت زبتص هبا احملاكم  رّعادلش: حّدد /االختصاص النوعي1
ة أخرى أف تفرل  ي ىذه القضايا جعل اختراصها اختراصا مانعا أي ال ؽلكن ألية جهة قضائيو 
 5ادلتمثلة  ي:و 

 التكوين والتمهُت،إثبات عقود العمل و -
 التمهُت،تنفيذ وتعليق وإاهاء عقود العمل والتكوين و  -

                                                 
 :اليت تنص على  من قانوف العمل الفرنتي  L1423-5انظر ادلادة  1
" « Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les 

conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le 

vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat. » 

 
  Le président du conseil de prud'hommes est » :                 اليت تنص على  من قانوف العمل الفرنتي  L1423-4انظر ادلادة  2

alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. 

Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que 

parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement. »   
  و اليت تنص على:  29ادلادة  2009ماي  12ادلؤرخ  ي  2009-526ادلعدلة بالقانوف  من قانوف العمل الفرنتي  L1423-6انظر ادلادة  3

Le président et le vice-président sont élus pour une année… »    
 جراءات ادلدنية و اإلدارية على:" .. يبقى القتم ادلدين ىو الذي ينظر  ي مجيع النزاعات باستثناء القضايامن قانوف اإل 02/0تنص ادلادة  4

  ."االجتماعية

  ، ادلشار إليو سابقا.59-50من قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية  555انظر ادلادة  5
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 ،العّماؿمنازعات انتداب مندويب  -
 ادلنازعات ادلتعلقة دبمارسة احلق النقايب، -
 ادلنازعات ادلتعلقة دبمارسة حق اإلضراب، -
 التقاعد، منازعات الضماف االجتماعي و  -
 االتفاقيات اجلماعية للعمل.ادلنازعات ادلتعلقة باالتفاقات و  -
 
على أّف االختراص اإلقليمي ينعقد  04-90من قانوف  24نّرت ادلادة  / االختصاص اإلقليمي:2

للمحكمة الواقعة  ي مكاف تنفيذ عقد العمل أو زلل إقامة ادلدعى عليو، وأضافت الفقرة الثانية من 
ىذه ادلادة على إمكانية رفع الدعوى أماـ زلكمة موطن ادلدعي  ي تعليق عبلقة العمل وانقطاعها 

 بتبب حادث عمل أو مرض مهٍت.
من قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية صلدىا جاءت شبو مطابقة  501بالنظر إ ى نّص ادلادة و  

 1غَت أاّها أضافت اختراص احملكمة اليت أبـر فيها العقد. 04-90من قانوف  24لنص ادلادة 
هاء ػػػػػػػػػػػػػػػالة إنػػػػػػػػػقد أراد توفَت محاية إضافية للطرؼ الضعيف ) العامل(  ي ح ادلشرّعويبدو أّف  

تراص يؤوؿ حملكمة أو تعليق عقد العمل بتبب حادث عمل أو مرض مهٍت من خبلؿ جعل االخ
حالتو الرحية اليت عليو مراعيا بذلك ضعفو ادلادي و  ذلك من أجل زبفيف العبءموطن ادلدعي، و 

 يرعب معها التنقل إ ى مكاف إبراـ عقد العمل أو تنفيذه.
 
منح  09-08اإلدارية اجلديد قتضى قانوف اإلجراءات ادلدنية و دب : االستعجالي/ االختصاص 3

ستعوالية ذات عدة صبلحيات للقاضي االجتماعي، تتمثل أساسا  ي الفرل  ي القضايا اال ادلشرّع
 من قانوف 34ماعدا ما تعلق بتطبيق ادلادة  ،اليت كانت حكرا على رئيس احملكمةالطابع االجتماعي و 

تتليط الغرامة إذ كاف من اختراص رئيس القتم االجتماعي تنفيذ اتفاؽ ادلراحلة و  90-04
 2التهديدية على الطرؼ ادلدل.

                                                 
على :" يؤوؿ االختراص اإلقليمي إ ى احملكمة اليت مت  ي دائرة اختراصها إبراـ عقد  09-08من قانوف اإلجراءات ادلدنية و اإلدارية  5تنص ادلادة  1

 العمل أو تنفيذه، أو اليت يوجد هبا موطن ادلدعى عليو.
 غَت أنو  ي حالة إاهاء أو تعليق عقد العمل بتبب حادث عمل أو مرض مهٍت يؤوؿ االختراص إ ى احملكمة اليت يوجد هبا موطن ادلدعي."

بُت س.و .ف.ب و غ ضد ب.ع، اجمللة القضائية، العدد  11/07/2000الرادر بتاريخ  240430ر  ي ذلك قرار احملكمة العليا ملف رقم انظ 2
 وما يليها. 191، ص 2001األوؿ، 
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 ادلشرّعمن قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية منح  509، 508، 507، 506 ودبقتضى ادلواد 
 .04-90ف اختراصا مل ينص عليو ال  ي قانوف اإلجراءات ادلدنية ادللغى و ال  ي قانو 

بأّف ىذه ادلواد ادلذكورة جاءت لتزيل اللبس الذي كاف سائدا  ي ظل تطبيق قانوف  ونحن نرى 
 ادلشرّعو تعزز احلماية القانية للعامل من جهة ثانية، كما نرى بأّف  ،اإلجراءات ادلدنية ادللغى من جهة

ماعي ألنّو أدرى بأصل تقد أصاب عندما منح سلطة الفرل  ي القضايا االستعوالية للقاضي االج
 األقرب للموافقة على الطلب أو رفضو. طرح عليو أمر استعوايل يكوف ىوعندما ي  النزاع، و 

 
 الفرع الثاني

 دور المحكمة االجتماعية في مراقبة قرارات التسريح
ورا إذا دعت إليو أسباب قانونا أّف التتريح ألسباب اقترادية ليس زلظمن ادلتّلم بو فقها و  

أدت ىذه الرعوبات إ ى هتديد  اقترادية أو ربوالت تكنولوجية، و جدية فرضتها صعوبات حقيقية و 
كياف ادلؤستة بالزواؿ، عندئذ ػلق للمتتددـ ازباذ ما يراه مناسبا للحفاظ على مؤستتو، بشرط أف 

أالّ و ، العّماؿمراحل يرّجح فيها بُت مرلحة مؤستتو و  يتعامل مع ىذه الرعوبات بطريقة موضوعية
 ربقيق ربح أعلى.إالّ  ي احلاالت االضطرارية ال هبدؼ التوفَت و يلوأ إ ى التتريح 

  ي مقدمتها أف يكوفدبوموعة من الضوابط ادلوضوعية، و عليو غلب على ادلتتددـ التقّيد و  
ادلعنيُت  العّماؿأف يتم ضبط معايَت موضوعية الختيار التتريح االقترادي لتبب حقيقي وجدي، و 

 اؿػػػػػػالعمّ ادلشاورة مع شلثلي وابط الشكلية كإلزامية اإلخطار و تريح، إضافة إ ى ضرورة التقيد بالضبالت
إعداد خطة للحفاظ على ؤستة وإعبلـ التلطة اإلدارية وتبليغ ادلعنيُت بقرارات التتريح و أو جلنة ادل

 العمل.
حلماية العامل إاّل أاّها غَت كافية الشكلية تشّكل ضمانة قوية نت الضوابط ادلوضوعية و إذا كاو  

الرقابة  عليو فإّف دور احملكمة ينحرر  يكمة لفرض احًتاـ ىذه الضمانات، و دوف تدخل رقابة احمل
لتتريح اإلجرائية للتتريح وفرض جزاءات مدنية تتمثل  ي إبطاؿ قرارات اعلى الشروط ادلوضوعية و 

 .ىعليو سنتطرؽ لكل جزئية من ىذا الفرع على حد، و ادلتّرحُت العّماؿتعويض ادلدالفة للقانوف و 
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نّرت القوانُت  اإلجرائية للتسريح:الرقابة على الشروط الموضوعية و  أوال: دور المحكمة في
وضوعية للتتريح ية على الدور الذي ينبغي على احملكمة القياـ بو لفرض احًتاـ الشروط ادلالعّمال

كذا مشروعيتو، إضافة إ ى رقابة ادلعايَت ادلعتمدة وجديتو و االقترادي، وادلتمثلة  ي حقيقة التبب 
قبة الشروط اإلجرائية للتتريح، وخاصة ما ادلعنيُت بالتتريح، كما ينبغي للمحكمة مرا العّماؿلًتتيب 

تبليغ إعبلـ التلطة اإلدارية و وإعداد خطة احلفاظ على العمل و  العّماؿاستشارة شلثلي تعلق بإخطار و 
 1يُت بقرارات تترػلهم.ادلعن العّماؿ

 
: إذا كاف التشريع الفرنتي قد نّص من / دور المحكمة في رقابة الشروط الموضوعية للتسريح1

التبب االقترادي من حيث حقيقتو وجديتو على سلطة القاضي  ي رقابة  L1233-2خبلؿ ادلادة 
اجلزائري قد اكتفى بعبارة" غلوز للمتتددـ تقليص عدد ادلتتددمُت إذا بّررت  ادلشرّعمشروعيتو فإّف و 

مل يضع  ي التفاصيل أو أف ػلّدد طبيعة ىذه األسباب، و دوف أف ؼلوض  2،ذلك أسباب اقترادية"
مدى فدور القاضي يقترر على مراقبة  ،حىت معايَت يتتند إليها القاضي دلمارسة دوره  ي الرقابة

كذا احًتاـ تطبيق التدابَت ادلتفق عليها بالنتبة لكل عامل عند نشوب نزاع احل القانونية، و احًتاـ ادلر 
اب اقترادية، بل يراقب شرعيتو فقط، حوؿ التتريح، فالقاضي ال يراقب مبلءمة إجراء التتريح ألسب

و التعتفي، دلوضوعية صرّح بطابعإذا تبُت للقاضي أّف التتريح جاء سلالفا للقواعد اإلجرائية أو او 
 .113-90 من قانوف 4-73تطبق عليو عندئذ مقتضيات ادلادة و 

و ي غياب نص قانوين صريح يؤكد على سلطة القاضي االجتماعي  ي رقابة الشروط  
قضاء احملكمة العليا قد نفى سلطة القاضي  ي تقدير األسباب االقترادية، ادلوضوعية للتتريح فإّف 

اجلانب االجتماعي، واليت تكتتي طابعا تفاوضيا، مع إمكانية اللووء إ ى  اعتبارا للمراحل اليت ؽلر هبا
 طرؽ التتوية الداخلية.

                                                 
ادلطلب األوؿ من ادلبحث األوؿ من لقد مّت التطرؽ ذلذه ادلتائل بالتفريل عند حديثنا عن الضوابط ادلوضوعية والشكلية وبالضبط  ي الفرع الثاين من  1

 .225إ ى  295الفرل الثاين من الباب الثاين، وكذا  ي الفرع الثاين من ادلطلب الثاين من نفس ادلبحث والفرل والباب، ص 
عن الرقابة القضائية على كما يتتحتن الرجوع إ ى الفرع الرابع من ادلطلب الثاين من ادلبحث الثاين من الفرل الثاين من الباب الثاين عند احلديث 

، وقد أدرجنا الرقابة القضائية ضمن الفرل ادلتعلق بالضوابط باعتبارىا من الضوابط ومن 209-200وضع خطة العمل وعلى تنفيذىا،  ص 
 الضمانات أيضا، وذلذا سنكتفي باإلشارة إ ى اخلطوط العريضة للرقبة القضائية  ي ىذا الفرع دوف تفريل تفاديا للتكرار.

 التابق ذكره. 11-90من قانوف  69انظر نص ادلادة  2
 .470عبد التبلـ ذيب، ادلرجع التابق، ص تبٌت ىذا الرأي األستاذ  3
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إجراءات التفاوض اجلماعي ال تغٍت عن الرقابة  غَت أّف ىذا التربير يبدو غَت منطقي ألفّ  
ض للتفاو  ئية، بدليل أّف ادلشرّع الفرنتي قد أخضع إجراءات التتريح ألسباب اقتراديةالقضا

سلطة الرقابة على اجلانب ادلوضوعي واإلجرائي للتتريح، واألكثر من ذلك  ومنح القضاء  اجلماعي
، ومن الغريب أّف التفاوض ال يشّكل ضمانة كافية جلميع العّماؿ، وال ؽلكن أف ػلفظ مجيع حقوقهم

 1أف يتدلى القاضي عن العّماؿ ويًتكهم دلرَتىم.
ادية لتربير التتريح داـ قد اشًتط وجود أسباب اقترما اجلزائري و  ادلشرّعأّف  ويبدو

فإّف القرارات اليت ال تكوف متببة تتبيبا   ،اشًتط أيضا تتبيب قرارات التتريح الفرديةو  ،االقترادي
منو نتتنتج أّف القاضي االجتماعي سبتد ا تكوف مشوبة بقرور  ي التتبيب ومتتوجبة النقض، و كافي

القاضي يراقب ادلدالفات اليت قد  من جهة ثانية فإفّ ، و يقة التبب حق فحص مدى جدية و رقابتو إ ى
الذين  العّماؿاؿ جدد مكاف من أعلها تشغيل عمّ صاحب العمل بعد إجراء التقليص، و يرتكبها 

و ي ىذا اإلطار أكدت احملكمة العليا أّف  ،11-90من قانوف  2فقرة  69مّتهم التقليص سلالفة للمادة 
يدة دوف إعطاء األسبقية للعّماؿ الذين مشلتهم عملية التقليص يعد خرقا القياـ بتوظيفات جد

على بعض ادلعايَت  11-90من قانوف  71كما نّرت ادلادة   112-90من قانوف  69ألحكاـ ادلادة 
على القاضي أف يراقب مدى احًتاـ ادلتتددـ ذلذه ادلعنيُت بالتتريح و  العّماؿادلعتمدة الختيار 

 3ادلعايَت.
 
: إذا كاف القانوف قد ألـز ادلتتددـ دور المحكمة في مراقبة الشروط اإلجرائية للتسريح / 2

شلثلي العّماؿ أو جلنة ادلؤستة ألسباب اقترادية بضرورة إخطار  العّماؿالذي يلوأ إ ى تقليص عدد 
ُت بالتتريح ادلعني العّماؿتبليغ وإعداد خطة احلفاظ على العمل وإعبلـ التلطة اإلدارية و  هتماستشار و 

للمحكمة أف تراقب مدى التزاـ ادلتتددـ باحًتاـ ىذه الشروط وفقا للتفريل  بقرارات تترػلهم، فإفّ 
 اآليت بيانو:

                                                 
 ،، رسالة دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر ي القانوف اجلزائري ألسباب اقترادية ضوابط إاها عقد العمل، فتحي ورديةد/ 1

 .344ص ، 2012
 .2001، اجمللة القضائية، العدد األوؿ، رضد ب. ـ أ بُت  12/09/2000الرادر بتاريخ  202970ملف رقم  ،قرار احملكمة العلياانظر في ذلك  2
ذه دلزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إ ى ما جاء  ي الفرع األوؿ من ادلطلب الثاين من ادلبحث األوؿ من الفرل الثاين من الباب الثاين من ى 3

 .وما يليها 203األطروحة، ص 
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 :شلثلي العّماؿ أو جلنة ادلؤستة واستشارهتم رقابة القاضي االجتماعي دلدى قياـ ادلتتددـ بإخطار /أ
أو جلنة ادلؤستة إف وجدت واستشارهتم بشأف التدابَت اليت  العّماؿيلتـز ادلتتددـ بإخطار شلثلي 

، حىت وإف  العّماؿأو حىت لتدفيف آثاره التلبية على  ،ينبغي ازباذىا لتونب اإلاهاء أو لتضييق نطاقو
دي إ ى بطبلف إجراءات كاف رأي جلنة ادلؤستة رأيا استشاريا، فإّف عدـ احًتاـ ىذا اإلجراء يؤ 

الذي جاء فيو:" حيث و  1998واف ج 09تو احملكمة العليا  ي قرارىا الرادر  ي ىذا ما أكدالتتريح، و 
وىي هبذه  العّماؿهتدؼ إ ى محاية  09-94أّف إجراءات التقليص ادلنروص عليها بادلرسـو التشريعي 

على احملكمة التأكد من رض على ادلتتددـ إثبات إتباعها و تفالرفة من النظاـ العاـ و 
 1صحتها...".

رقابة القاضي خلطة احلفاظ على العمل: تعترب خطة احلفاظ على العمل من أىم الضمانات  -ب
ترنيفهم  ي حالة تترػلهم إعادة و  ادلتّرحُت العّماؿالقانونية لتونب التترػلات أو التقليل من عدد 

ىذه تقرير بطبلف كل تتريح إذا مل تقدـ ماعي احلق  ي مراقبة ىذه اخلطة و للقاضي االجتفعبل، و 
و يًتتب على ذلك األمر  2،)غياب اخلطة( أو كانت ىذه اخلطة غَت كافية العّماؿاخلطة دلمثلي 

دبواصلة تنفيذ عقد العمل بناء على طلب العامل، علما أّف سلطة إبطاؿ إجراءات التتريح بتبب 
االستعوايل عدـ وجود خطة بإعادة الترنيف ال تعود لقضاة ادلوضوع فقط بل يضطلع هبا القاضي 

 3أيضا.
/ رقابة القاضي على إعبلـ التلطة اإلدارية: كانت الرخرة اإلدارية تشكل إحدى دعائم النظاـ ج

 1986ديتمرب 30و 1986جويلية  03القانوين للتتريح االقترادي إ ى أف مت إلغاؤىا دبقتضى قانوين 
مل يعد  ي مقدور اإلدارة شاورة، و اإلداري مت استبدالو باإلخطار وادل بعد إلغاء الًتخيصالفرنتيُت، و 

بعدما   11-90الترريح بقبوؿ التتريح أو رفضو، وىو ما مت إقراره  ي التشريع اجلزائري دبقتضى قانوف 
  4كاف مكّرسا  ي ظل القوانُت التابقة.

                                                 
دلزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إ ى و  ، قرار غَت منشور،1998جواف  09الرادر بتاريخ  182508ملف رقم  ،قرار احملكمة العلياانظر في ذلك  1

 وما يليها. 210ما جاء  ي الفرع األوؿ من ادلطلب األوؿ من ادلبحث الثاين من الفرل الثاين من الباب الثاين من ىذه الرسالة ص 
 L’information des salariés sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi . :                         انظر  ي ذلك 2
، ودلزيد من التفاصيل يرجى 232، ص 2005ألسباب اقترادية و فنية، ادلنشورات احلقوقية صادر، بَتوت،  العّماؿأمحد زلمود برجاوي، صرؼ  3

 وما يليها. 236الرجوع إ ى الفرع الرابع من ادلطلب الثاين من ادلبحث الثاين من الفرل الثاين من الباب الثاين من ىذه الرسالة ص 
 ادلشار إليهما سابقا. 302-82و ادلرسـو  31-75يقرد بالقوانُت التابقة األمر  4
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على القوانُت البلحقة لو ال صلد أية إشارة إ ى ضرورة احلروؿ و  11-90وبالرجوع إ ى قانوف  
من ادلرسـو  16/3تطبيقا لنص ادلادة ، و العّماؿالعمل قبل تتريح اري متبق من مفتشية ترخيص إد
ية لؤلجراء ادلعنيُت بالتقليص وتبليغها دلفتشية العمل يلتـز ادلتتددـ بوضع قوائم اس 09-94التشريعي 

بة مدى التزاـ عليو فإّف دور القاضي يقترر على مراقولرناديق التأمُت عن البطالة والتقاعد ادلتبق، و 
يقع على ادلتتددـ عبء إ ى اجلهات ادلعنية، و  ادلتّرحُتادلتتددـ بتبليغ القوائم االسية للعماؿ 

 ي حالة عوزه عن إقامة الدليل ؽلكن للقاضي احلكم بعدـ مشروعية بات قيامو هبذا االلتزاـ، و إث
 التقليص و بطبلف التتريح.

ادلتعلق بقرارات التتريح: قد تنتهي إجراءات التتريح باطلراط رقابة القاضي دلدى احًتاـ اإلجراء  -د
العامل  ي اتفاقية التحوؿ و بتقليص ساعات العمل أو إحالة العامل ادلزمع تترػلو على التقاعد، غَت 

بلغ للمعنيُت برفة فردية أيضا، أنّو غالبا ما تنتهي اإلجراءات بإعداد قرارات فردية للتتريح مث ت
نوع التتريح، كما غلب أف يتضمن قرار التتريح ادلرسل إ ى العامل ادلعٍت نوعية  يتضمن القرارو 

التبب االقترادي للتتريح كالرعوبات االقترادية، ربوالت تكنولوجية و مدى تأثَتىا على الوظيفة 
 1.كإلغاء الوظيفة أو تغيَتىا أو تعديل جوىري لعقد العمل

ت قد نرّ ؿ متعلق بأولوية إعادة التشغيل و األو  كما غلب أف تتضمن رسالة التتريح أمرين، 
من قانوف العمل الفرنتي، أّما األمر الثاين فيتعلق باقًتاح االستفادة من عطلة  L1233-45عليو ادلادة 

إعادة الترنيف بالنتبة للمؤستات اليت تشغل ألف عامل على األقل،  ي حُت ال يلتـز  ادلتتددـ 
ملـز بتبياف ادلعايَت اليت اعتمد عليها  ي عملية التتريح إذا ما طلب منو  بذكر معايَت التتريح، غَت أنّو

2 .ذلك كتابة، وال يًتتب على خرؽ ىذه اإلجراءات إاّل احلق  ي ادلطالبة بالتعويض من طرؼ العامل

  
فردية تتضمن إاهاء عبلقة العمل،  مقرراتاجلزائري فقد نّص على إلزامية إعداد  ادلشرّعأّما  

تتريح، غَت مل يرتب أي جزاء على عدـ تبليغ مقرر العلى وجوب تبليغها لكل عامل، و  مل ينصّ و لكنّ 
أكدت على ضرورة  178850ربت رقم  1999ماي  11 ي قرارىا الرادر بتاريخ أّف احملكمة العليا و 

                                                 
من أوال من الفرع الثاين من  1، و دلزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إ ى البند  .Soc, 22 fevrier2000, RJS4/2000, №394انظر  ي ذلك:  1

 .و ما يليها 249 ادلطلب األوؿ من ادلبحث األوؿ من الفرل الثالث من الباب الثاين من ىذه الرسالة، ص
               .Jean PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMMAUD et Gilles AUZERO, op, cit, p629 :انظر  ي ذلك 2
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منو يقع على ادلتتددـ و  ،09-94احًتاـ إجراءات التقليص ادلنروص عليها  ي ادلرسـو التشريعي 
 .و قاـ بتبليغ قرار التتريح لكل عاملتقدًن ما يثبت أنّ 

 
يًتتب على : الموضوعية للتسريحية و اإلجرائ الشروطثانيا: الجزاءات المترتبة على مخالفة 

كذا الشروط ادلوضوعية بطبلف إجراءات التتريح، متبوعة بالتعويض الفة الشروط اإلجرائية للتتريح و سل
 العيٍت متتحيبل أو غَت شلكن حل زللو التعويض دبقابل) النقدي(. العيٍت، و إذا أصبح التنفيذ

 
عندما يقـو ادلتتددـ بتتريح عمالو ألسباب : بطالن إجراءات التسريح مع التعويض العيني-1

اقترادية دوف احًتاـ الشروط اإلجرائية أو ادلوضوعية للتتريح، يربح ىذا التتريح سلالفا لئلجراءات 
ربكم  احملكمة ببطبلف التتريح وإعادة العامل  ربر موضوعا أي غَت مشروع، حينهاالقانونية أو غَت م

على :" إذا وقع  اليت تنصّ  11-90من قانوف  4-73 ىذا تطبيقا لنص ادلادةإ ى منرب عملو، و 
اهائيا تلغي احملكمة ادلدترة ابتدائيا و /أو االتفاقية ادللزمة، مل سلالفا لئلجراءات القانونية وتتريح العا
سبنح بالقياـ باإلجراء ادلعموؿ بو، و  تلـز ادلتتددـيح بتبب عدـ احًتاـ اإلجراءات، و قرار التتر 

 العامل تعويضا ماليا على نفقة ادلتتددـ ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر  ي عملو.
ا كمة ابتدائيا اهائيا إمّ أعبله يعترب تعتفيا تفرل احمل 73إذا حدث تتريح العامل خرقا ألحكاـ ادلادة و 

بإعادة إدماج العامل  ي ادلؤستة مع االحتفاظ بامتيازاتو ادلكتتبة أو  ي حالة رفض أحد الطرفُت ؽلنح 
العامل تعويضا ماليا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دوف 

 اإلخبلؿ بالتعويضات احملتملة.
 ىذا اجملاؿ قاببل للطعن بالنقض.". يكوف احلكم الرادر  ي

اها سبثل شروطا ادلوضوعية التابق بياىذه ادلادة أف الشروط الشكلية و  يتضح من خبلؿو  
يربح التتريح نو أف يؤدي إ ى بطبلف اإلجراء، و أّف عدـ احًتاـ أي شرط أو تدبَت من شأجوىرية، و 

ا يؤدي إ ى بطبلف قرار تترػلا تعتفي االتفاقياتت عليو ىذه القوانُت و الذي يتم خبلفا دلا نرّ 
ح إ ى إعادة العامل إ ى منرب عملو كتعويض عيٍت، غَت أّف احلكم بإعادة العامل ادلترّ التتريح و 

 ي حالة رفض أحد الطرفُت..." ، إذ ال ؽللك رلرد خيار ألطراؼ الدعوى " ...و  منرب عملو يعدّ 
 برفض أحدعلا يثبت لو التعويض النقدي.يٍت، و رفُت على قبوؿ التعويض العالقاضي سلطة إجبار الط
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: يلتـز ادلتتددـ الذي خالف القواعد اإلجرائية للتتريح بأف يدفع استحقاق التعويض النقدي-2

لف للعامل ادلترح تعويضا ماليا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه كما لو استمر  ي عملو جربا دلدت
إعادة العامل إ ى منرب ـ احملكمة بإلغاء قرار التتريح و تقو  ىذا بعد أفاألضرار اليت حلقت بالعامل، و 

 عملو.
أّما  ي حالة رفض ادلتتددـ إعادة إدماج العامل ادلترح تترػلا تعتفيا أو  ي حالة رفض  

العامل الرجوع دلنرب عملو، ؽلنح القاضي للعامل تعويضا ال يقل عن األجر الذي يتقاضاه عن مدة 
 خبلؿ بالتعويضات احملتملة.أشهر من العمل دوف اإل 06

أشهر( قد يكوف مضرا دبرلحة العامل  06احلد األدىن للتعويض ) أجرة أّف ربديد يبـدو و  
الذي أمضى معظم سنوات عمره  ي خدمة ادلتتددـ  قبل أف يتتغٍت عليو استغناء تعتفيا، وقد 

سنة، وال رقابة  25 عن مدة عمل تزيد عنأشهر كتعويض  06ؽلنح القاضي  تعويضا لعامل أجرة 
للمحكمة العليا عليو،  ي الوقت الذي ؽلنح قيمة التعويض نفتو لعامل عمل سنة واحدة، وعليو 
نقًتح أف يكوف التعويض متناسبا مع سنوات اخلدمة وفق سلم ػلدد قيمة التعويض وما يقابلها عن  

أشهر، وإذا 04جرة كل مدة عمل، كأف يكوف احلد األدىن للتعويض عن مدة سنتُت عمل أو أقل أ
أشهر، وإذا وصل عدد  06سنوات يربح احلد األدىن للتعويض أجرة  05وصلت مدة العمل إ ى 

شهرا، ويرفع احلد األدىن  12سنوات يكوف احلد األدىن للتعويض أجرة  10سنوات العمل إ ى 
قديرية  ي سنوات، على أف يًتؾ للقاضي سلطة ت 10شهرا إذا زادت مدة العمل عن  15للتعويض إ ى 

ربديد احلد األقرى مع إلزامو بإبراز عناصر التعويض، واليت تتعلق عادة باحلالة الرحية واالجتماعية 
للعامل، سلوكو أثناء مدة اخلدمة، االنضباط، ادلردودية والكفاءة...، حىت ال سبنح سلطة تقديرية 

لحة العامل، كادلبالغة  ي تقدير واسعة للقاضي الذي ؽلكنو إساءة استعماذلا دلرلحة ادلتتددـ أو دلر
التعويض أو جعلو ضمن احلد األدىن الذي ال يتناسب مع أقدمية العامل بادلؤستة، وىذا ترجيحا 

 للحماية القانونية الثابتة حلقوؽ العامل على احلماية القضائية ادلتغَتة. 
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 خــاتـمـة

العرض التفصيلي دلختلف جوانب حبثنا، والذي مّكننا من اإلجابة على اإلشكالية  بعد 
االقتصادية  ادلؤسسةإذا كاف إصالح  الرئيسة اليت طرحناىا يف مقدمة ىذه الدراسة، وادلتمثلة يف:

وتطهريىا ضرورة اقتصادية فإّف محاية العماؿ ضرورة اجتماعية، فكيف ديكن التوفيق بني الضرورتني 
داء ادلايل للمؤسسات دوف التضحية دبصاحل العماؿ دلواجهة االختالالت االقتصادية ورفع كفاءة األ

 أمهها: النـتـائجخلصنا إىل مجلة من وحبقوقهم ادلكتسبة؟ 
 
العديد  -ويف مقدمتها اخلوصصة والتسريح االقتصادي-لتحوالت االقتصادية ادلعاصرة محلت ا -1

ة على الصعيد االجتماعي وعلى الطبقة العاملة بالذات، حيث  خاصّ  ،من ادلصاعب والسلبيات
حالة اإلفالس اليت كانت تعيشها ادلؤسسات العمومية، من  كشف تطبيق ىذه السياسات على

خري الذي ربّوؿ إىل عمالة زائدة وسوء تسيري وتضخم يف اليد العاملة، ىذا األ مهًتئة إنتاجوسائل 
والعجز  ،مدى القصور الواضحعن  باعتبارىا أحد روافد البطالة، كما كشفت ىذه اإلصالحات

، والربامج البديلة للتكفل يف مواجهة ادلستجدات ادلستحدثة الدوؿ النامية الذي يعًتي تشريعات
 وإجياد حلوؿ عملية للتخفيف من مشكلة البطالة. بفائض العمالة،

 
إّف اخلوصصة ال تعين زبلي الدولة عن دورىا يف تنظيم اجملتمع وربقيق التوازف بني سلتلف فئاتو،  -2

وإّّنا ذبعل الدولة ال تتدخل يف النشاط االقتصادي، لكنها تتواجد لتضبط وتراقب وتصدر التشريعات 
ماية الطبقة العاملة، وقد الحظنا أّف ادلشرّع اجلزائري قد تدخل فعال بسن ادلالئمة، خاصة ما تعّلق حب

قوانني ذات بعد اجتماعي مسايرة لعملية اإلصالح االقتصادي، سواء تعلق األمر بقوانني اخلوصصة 
والتسريح االقتصادي أو القوانني ادلتصلة هبا، واليت كاف ذلا الفضل يف التخفيف من اآلثار السلبية ذلذه 

 التحوالت.
وقد تدّخل ادلشرّع اجلزائري فعال من خالؿ وسائل عديدة حلماية العامل من آثار اخلوصصة  

والتسريح االقتصادي، وذلك من خالؿ النص على قاعدة استمرار عقود العمل يف حالة انتقاؿ ملكية 
، كما وفّر 11-09من قانوف  47، من خالؿ ادلادة -بسبب اخلوصصة-ادلؤسسة إىل مالك جديد 

للعّماؿ ضمانة قانونية أخرى دلّا عاملهم معاملة تفضيلية عند خوصصة ادلؤسسة االقتصادية، فمّكنهم 
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من  % 11من شلارسة حق األولوية الستعادة ادلؤسسة ادلخوصصة مع استفادهتم من زبفيض قدره 
الضمانات ال ديكن أف  من األسهم للعماؿ رلانا، إاّل أّف ىذه % 19سعر التنازؿ، إضافة إىل سبليك 

 تستوعب مجيع العّماؿ، شلّا جيعل ىذه احلماية نسبية إىل حد بعيد.   
 

ىي احلل ادلناسب دلواجهة االختالالت  -من وجهة نظر اقتصادية-إذا كانت اخلوصصة  -3
أف االقتصادية ورفع كفاءة األداء ادلايل للمؤسسات، إاّل أّف ىذه اجلوانب اإلجيابية اقتصاديا كادت 

تكوف على حساب حقوؽ العّماؿ ادلسّرحني أو احملولني من القطاع العاـ إىل القطاع اخلاص، لوال 
لتحقيق التوازف بني النجاعة االقتصادية للمؤسسة ومحاية  تدخل الدولة عن طريق سن القوانني ادلناسبة

مانات القانونية حقوؽ العماؿ، سواء من خالؿ إشراكهم يف عملية اخلوصصة أو من خالؿ توفري الض
حلماية حقوقهم ادلًتتبة عن اخلوصصة، أو حىت من خالؿ التخفيف من اآلثار السلبية ذلا، والبحث 
عن احللوؿ الكفيلة لػمعاجلة ىذه اآلثار بكيفية ربقق الربح االقتصادي دوف التضحية دبصاحل العماؿ، 

 اعية.ألّف إصالح االقتصاد ضرورة اقتصادية ومحاية العماؿ ضرورة اجتم
 
سلطة  -الذي انتقلت إليو ملكية ادلؤسسة ادلخوصصة -إذا كانت اخلوصصة تبيح للمستخدـ  -4

أف يكوف ىذا التعديل مشروعا ال ديّس شخصية العامل وال ديّس تعديل عقد العمل، إاّل أنّو جيب 
 ،جوىري وإذا كاف للمستخدـ سلطة تعديل عقد العمل تعديال غري ،الشروط اجلوىرية يف عقد العمل

فإّف ىذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة ببعض الضوابط والقيود اليت تضمن عدـ ادلساس حبقوؽ 
يكوف  أالّ ، و تعديل غري اجلوىري تعديل جوىريالأاّل يًتتب على ، عدـ اإلضرار بالعاملك ،العامل

"العقد شريعة  ، وإذا كاف التعديل اجلوىري استثناء على مبدأؿ دافعا إىل التعاقدالعنصر ادلعدّ 
إىل أسباب جدية وحقيقية، شأنو شأف  ادلتعاقدين" إاّل أنّو يكوف مربرا بدوافع اقتصادية ومستندا

أف يكوف و  ،حلالة الضرورة أو القوة القاىرة مؤقتا االتعديل مستند أف يكوفو   ،التسريح االقتصادي
 .اذلدؼ من التعديل ربقيق مصلحة العمل

 
عت إليو أسباب اقتصادية حقيقية ليس زلظورا إذا د قتصادياالريح التس أفّ  مت الوصوؿ إىل-1
جادة، فرضتها صعوبات اقتصادية أو ربوالت تكنولوجية، وأدت ىذه الصعوبات إىل هتديد كياف و 

بشرط أف يتعامل مع  ،ادلؤسسة بالزواؿ، فيكوف للمستخدـ ازباذ ما يراه مناسبا للحفاظ على مؤسستو
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وذلك بعدـ  ،اؿموضوعية يرّجح فيها بني مصاحل مؤسستو ومصاحل العمّ ىذه الصعوبات بطريقة 
 يف احلاالت االضطرارية ال هبدؼ التوفري يف النفقات أو ربقيق ربح أعلى. اللجوء إىل التسريح إالّ 

 
دلوضوعية دبجموعة من الضوابط اأّف ادلشرّع قد أحاط عملية التسريح االقتصادي  يالحظ -6

وأف يتم  ،استناد اإلهناء لسبب حقيقي وجديويف مقدمتها  هبا، ستخدـ أف يتقيدادلوألـز  ،والشكلية
دبوجب  ذه ادلعايريى ربديد العماؿ ادلزمع تسرحيهم وفقا دلعايري زلددة مسبقا، ويف حالة عدـ ربديد

على ادلستخدـ أف حيددىا بالتشاور مع جلنة ادلؤسسة أو شلثلي العماؿ، وأف يراعي يف  ،اتفاؽ مجاعي
وأال خيتار ادلعايري اليت  ،لك بعض ادلعايري ادلنصوص عليها قانونا كاألعباء العائلية والسن واألقدميةذ

و ليس من السهل ربقيق التوازف بني ىذين زبدـ مصلحة مؤسستو فقط كالكفاءة ادلهنية، غري أنّ 
علة كالنقابات لفابتضافر جهود كل األطراؼ ا النوعني من ادلصاحل اليت عادة ما تكوف متضاربة إالّ 

 .جلنة ادلؤسسةوالسلطة اإلدارية وشلثلي العماؿ و 
اؿ والتشاور معهم حوؿ أي مشروع يكوف بإخطار شلثلي العمّ أيضا يلتـز ادلستخدـ وأف  

ا ال ولو أهنّ  ،الغرض منو تقليص عدد العماؿ ألسباب اقتصادية، كما يلتـز بإخطار السلطة اإلدارية
وىذا بعد إلغاء نظاـ الرقابة اإلدارية على  ،خدـ بالتسريح وال سلطة منعوسبتلك سلطة الًتخيص للمست

ترؾ األمر لرقابة حيز التنفيذ، حيث  11-09 ويف اجلزائر أيضا بعد دخوؿ قانوف ،اإلهناء يف فرنسا
القضاء، لذلك جيب تفعيل الرقابة القضائية لضماف احًتاـ ادلستخدـ لضوابط التسريح، مع تشديد 

العقوبات ادلقررة سواء يف القانوف الفرنسي أو  الناذبة عن سلالفة ىذه الضوابط، لكوف أفّ العقوبات 
وال تتناسب مع حجم الكارثة االجتماعية اليت ستحدث يف حالة  ،اجلزائري أو ادلصري ليست رادعة

 اإلبقاء على ىذه العقوبات البسيطة. 
لعامل  وحده  اآلثار الناذبة عن إهناء حىت ال يتحمل اإضافة إىل الضمانات ادلذكورة سلفا، و  

تدخلت الدولة عن طريق إلزاـ ادلستخدـ بوضع خطة احلفاظ على  ،عقد عملو ألسباب اقتصادية
نظرا دلا ربتوي عليو من ضمانات وترتيبات هتدؼ ، اليت سبثل جوىر احلماية القانونية للعامل ،العمل

  حني.قليل على األقل من عدد العماؿ ادلسرّ بالدرجة األوىل إىل تفادي عملية التسريح أو الت
 
على توفري مجيع الوسائل اليت من شأهنا توقيف عملية التسريح أو التقليل منها  ادلشرّعحرصا من  -4 

ة التشريع اجلزائري إىل منح ادلؤسسات اليت ربرص على احلفاظ عمدت التشريعات العمالية وخاصّ 
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وادلساعدة كاإلعفاءات الضريبية واإلعانات ادلالية وادلساعدات اذلا مجيع أنواع الدعم على عمّ 
حني بالدعم وادلساعدة للحصوؿ على عوامل اإلنتاج ؿ ادلسرّ العماّ  ادلشرّع كما خصّ  ،العمومية

 وسبكينهم من إنشاء نشاطات أخرى حلساهبم اخلاص.
 
 علػى ادلسػتخدـ إعػادة تصػنيف العمػاؿ يف مناصػب إذا فشلت تدابري احلفػاظ علػى الشػغل تعػنّي  -8  

أخػػرى تػػتالءـ مػػع كفػػاءاهتم وزبصصػػاهتم، وإذا تعػػذر عليػػو ذلػػك التػػـز بتعويضػػهم وتشػػغيلهم مسػػتقبال، 
حيػػث يسػػتفيدوف مػػن أولويػػة إعػػادة التشػػغيل يف حالػػة وجػػود مناصػػب عمػػل شػػاغرة، يف الوقػػت الػػذي 

حسػػب القػػوانني، وذلػػك عػػن طريػػق التػػأمني عػػن تضػػمن ذلػػم الدولػػة دخػػال بػػديال زبتلػػف قيمتػػو ومدتػػو 
مػػة علػى عمػػل مػن خػالؿ ادلشػاريع ادلدعّ  مسػػنوات يف انتظػار حصػوذل 90إىل  مدتػو تصػل الػذيالبطالػة 

، ومػػن أجػػل التخفيػػف مػػن اآلثػػار السػػلبية للخوصصػػة والتسػػريح االقتصػػادي قامػػت مػػن طػػرؼ الدولػػة
الوكالػػػة الوطنيػػػة و طنيػػػة لػػدعم تشػػػغيل الشػػباب الوكالػػة الو الدولػػة بإنشػػػاء صػػندوؽ التػػػأمني عػػن البطالػػػة و 

لعبػػت ىػػذه اآلليػػات دورا ىامػػا يف التخفيػػف مػػن معانػػاة العمػػاؿ، سػػواء مػػن ، حيػػث لتطػػوير االسػػتثمار
الػػيت تأخػػذ عػػادة شػػكل مؤسسػػات -خػػالؿ دفػػع التعويضػػات أو مػػن خػػالؿ سبويػػل مشػػاريع البطػػالني، 

 أو من خالؿ تقدمي ادلساعدات التقنية. -صغرية ومتوسطة
وإذا فشلت جهود إعادة التصنيف وإعادة التشغيل وثار نزاع بني العّماؿ وأصحاب العمل،  

، وذلك موضوعي، ومنها ما ىو إجرائيوجب إحاطة ىؤالء العّماؿ بضمانات أخرى، منها ما ىو 
نصف ، باعتباره ادلالذ األخري والوسيلة الوحيدة اليت قد تإىل القضاءبتسبيق احللوؿ الودية عن اللجوء 

ىؤالء العّماؿ وتعيد ذلم حقوقهم، وقد تعّمد ادلشرّع جعل القضاء آخر جهة يعرض عليها النزاع، ألّف 
ادلنازعة ربتاج إىل حل ودي أكثر منو قضائي، وىذا للحفاظ على عالقة العمل من التوتر، وضماف 

عالقة، مع مراعاة احلالة استمراريتها، وللحفاظ أيضا على الثقة ادلتبادلة اليت يفًتض أف سبّيز ىذه ال
ادلادية للعامل، وما يسببو اللجوء إىل القضاء من إرىاؽ مايل وإىدار للوقت واجلهد، إضافة إىل أّف 
السبل الودية سبتاز بالسرعة والبساطة يف إجياد احللوؿ، كما أّف ىذه احللوؿ من شأهنا أف تساىم يف  

 كسر احلواجز النفسية واالجتماعية بني الطرفني.
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 اجلزائري ادلشرّع أفّ  وجود قصور تشريعي يف توفري الوسائل احلمائية للعامل باعتباراتضح  وأخريا -0
 80و 88مل ينظم مسألة محاية العامل يف حالة خوصصة ادلؤسسة االقتصادية إاّل من خالؿ ادلادتني 

تصادية ادلربّرة ، كما أنّو مل يتطرؽ لألسباب االق11-09من قانوف  47، وادلادة 97-91من األمر 
دوف أف خيوض يف التفاصيل للتسريح االقتصادي، واكتفى بعبارة " إذا بّررت ذلك أسباب اقتصادية"، 

أو أف حيّدد طبيعة ىػذه األسباب، ومل يضع حىت معايري يستند إليها القاضي دلمارسة دوره يف الرقابة، 
السبب االقتصادي، ومل ينظم ادلشرع  شلّا يؤدي إىل عجز القاضي عن رقابة  مدى قياـ أو عدـ قياـ

 الرقابة القضائية على وضع خطة احلفاظ على العمل، وال على السبب احلقيقي واجلدي.أيضا 
 اؿلعمّ  القانونية مهما تفاوتت التشريعات العمالية يف توفري احلمايةأنّو  ىذا البحثيف آخر يالحظ و  

ا تتفق على توفري احلد األد ى من ىذه أهنّ  إالّ  ،ادلسرحني ألسباب اقتصادية ادلؤسسة ادلخوصصة، أو
اؿ محاية العمّ  وأفّ  ،ضرورة اقتصادية ال مفر منهااالقتصادي التسريح اخلوصصة و  باعتبار أفّ  ،احلماية

إف كانت أشكاؿ احلماية اليت وفرهتا التشريعات رة اجتماعية تضطلع هبا الدولة، و ادلسرحني ضرو 
ا تضمن لو تعويضا مناسبا ودخال بديال  أهنّ  إالّ  ،العامل عن فقد وظيفتوالعمالية ليست كافية لتعويض 

 ولو كانت ىذه احلماية نسبية. قانونية،محاية للعامل قد وفر  ادلشرّعولو بصفة مؤقتة، وبذلك يكوف 
 

 االقتراحات التالية: يمكن تقديموبناء على النتائج السابقة 

للخوصصة والتسريح االقتصادي، وذلك دبعاجلة  لمفصّ  قانوينلوضع نظاـ  ادلشرّعأف يتدخل  -1
القصور التشريعي ادلذكور آنفا، عن طريق تنظيم مسألة محاية العامل يف حالة خوصصة ادلؤسسة 
االقتصادية، وأف ينص ىذا النظاـ على طرؽ محاية حقوؽ العّماؿ ودعمها برقابة قضائية، حبيث 

سبّر هبا عملية التسريح، لتمكني القاضي من بسط رقابتو تشمل ىذه الرقابة مجيع  اإلجراءات اليت 
على ضرورة تسبيب مقرر التسريح تسبيبا كافيا و  يتعني النصّ على مدى شرعية ىذا التسريح، كما 
التسريح للعماؿ ادلعنيني بذلك، وىذا  مقرراتوجوبية تبليغ ، مع تضمينو للحقوؽ النامجة عن التسريح

 .بصفة فردية مع ذكر وسيلة التبليغ
من قانوف  8فقرة  7-40أف يتدخل ادلشرّع اجلزائري دلعاجلة القصور التشريعي الذي يعًتي ادلادة  -2

ادلتعلقة بتعويض العامل ادلسرّح تعسفيا، سواء تعّلق التسريح خبرؽ اإلجراءات  11-09عالقات العمل 
الناتج عن عدـ احًتاـ ما جاء يف خطة احلفاظ على العمل أو التسريح الذي ال يستند إىل سبب أو 
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حقيقي وجّدي، وذلك جبعل قيمة التعويض تتناسب مع أقدمية العامل يف ادلؤسسة، إذ ال يعقل أف 
احلد نًتؾ مصري العامل ادلسرّح تعسفيا يف يد السلطة التقديرية للقاضي، لكوف أّف القانوف حّدد 

أشهر( لكن ىذا التحديد قد يكوف مضرا دبصلحة العامل الذي أمضى  96األد ى للتعويض ) أجرة 
معظم سنوات عمره يف خدمة ادلستخدـ  قبل أف يستغين عليو استغناء تعسفيا، وقد دينح القاضي  

عليو،  سنة، وال رقابة للمحكمة العليا 81أشهر كتعويض دلن عمل أكثر من  96تعويضا لعامل أجرة 
يف الوقت الذي دينح قيمة التعويض نفسو لعامل عمل سنة واحدة، وعليو نقًتح أف يكوف التعويض 
متناسبا مع سنوات اخلدمة وفق سلم حيدد قيمة التعويض وما يقابلها عن كل مدة عمل، كأف يكوف 

 91أشهر، وإذا وصلت مدة العمل إىل 97احلد األد ى للتعويض عن مدة سنتني عمل أو أقل أجرة 
سنوات  19أشهر، وإذا وصل عدد سنوات العمل إىل  96سنوات يصبح احلد األد ى للتعويض أجرة 

شهرا إذا زادت مدة  11شهرا، ويرفع احلد األد ى للتعويض إىل  18يكوف احلد األد ى للتعويض أجرة 
يف ربديد احلد األقصى مع إلزامو بإبراز  سنوات، على أف يًتؾ للقاضي سلطة تقديرية 19العمل عن 

عناصر التعويض، واليت تتعلق عادة باحلالة الصحية واالجتماعية للعامل، سلوكو أثناء مدة اخلدمة، 
االنضباط، ادلردودية والكفاءة...، حىت ال سبنح سلطة تقديرية واسعة للقاضي الذي ديكنو إساءة 

عامل، كادلبالغة يف تقدير التعويض أو جعلو ضمن احلد استعماذلا دلصلحة ادلستخدـ أو دلصلحة ال
األد ى الذي ال يتناسب مع أقدمية العامل بادلؤسسة، وىذا ترجيحا للحماية القانونية الثابتة حلقوؽ 

 العامل على احلماية القضائية ادلتغرية. 
 
مات أف يتدخل ادلشرع لتخصيص جزء من عائدات اخلوصصة إلنشاء مؤسسات ذات سلع وخد -0

مطلوبة يف السوؽ، وعوضا عن تقدمي تعويضات البطالة للعماؿ ادلسرحني من األفضل أف تضاؼ 
ادلبالغ اليت كانت مقّررة لتصرؼ كتعويضات للعماؿ إىل اجلزء ادلقتطع من عائدات اخلوصصة 

 لالستعانة هبا يف إعادة تأىيل ىؤالء العّماؿ وتدريبهم يف إطار التدريب ادلهين التحويلي.   
 
دلعاجلة قاعدة استمرار عقود العمل بشيئ من التفصيل، وينّص على ادلسؤولية  ادلشرّعيتدخل  أف -7

عن تنفيذ االلتزامات ادلًتتبة عن عقود العمل قبل انتقاؿ ادلؤسسة، التضامنية للمستخدمني ادلتعاقبني 
األمر بانتقاؿ ادلنفعة كما يف سواء تعلق األمر بانتقاؿ ادللكية، كما يف اذلبة والدمج والبيع، أو تعلق 
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محاية العامل يف اقتضاء حقو دوف عناء، وحىت ال يبقى تائها بني ادلستخدـ ، وىذا من أجل اإلجيار
 القدمي واجلديد.

  
أف يتدخل ادلشرّع حلصر أسباب التسريح االقتصادي تفاديا لتعسف ادلستخدـ يف تسريح عمالو  -1

تربر ذلك، وإدراج السبب احلقيقي واجلدي ضمن تشريع العمل، مدعيا بأّف ىناؾ أسباب اقتصادية 
العامل من معرفة حقوقو والتمتع باحلماية القانونية ادلفًتضة، ودلساعدة القاضي على بسط  لتمكني

ىذا الفراغ من شأنو أف يؤدي إىل ضياع  رقابتو على حقيقة سبب التسريح ومدى جديتو، وعليو فإفّ 
حيات التعسفية وإطالة النزاعات العمالية اليت يفًتض أف تكوف ذات طبيعة حقوؽ العماؿ وكثرة التسر 

 استعجالية ألهنا تتعلق دبصدر رزؽ العامل.

 أف يتم تفعيل دور مفتشية العمل، وأف يعاد ذلا دورىا األصيل ادلنصوص عليو يف  ظل األمر  -6

خاصة وأّف ىذا االختصاص معًتؼ بو دلفتش العمل كجهة فاعلة يف القياـ دبهمة ادلصاحلة،  41-00
يف سلتلف تشريعات العمل ادلقارنة، لذلك كاف من األجدر أف يدّعم مهمة مفتشية العمل الصلحية 
وجيعل عملية الصلح تتم على درجتني تفعيال لدورىا يف حّل ادلنازعات بدال من أف جيعل منها رلرد  

الذي  97-09نها ىذا االختصاص األصيل دبوجب القانوف بعد أف انتزع مكاتب دلكتب ادلصاحلة، 
حوذلا إىل صندوؽ بريد أو وسيلة اتصاؿ بني ادلتنازعني، إذ تتلقى العرائض من ادلدعي وتقـو بإعداد 
زلضر بتصرحياتو لتقدديها إىل مكتب ادلصاحلة، إضافة إىل استدعاء األطراؼ إىل االجتماع، كما يتعني 

دلختلف الضوابط اإلجرائية وادلوضوعية لعملية التسريح وإعداد  ًتاـ ادلستخدـراقبة مدى احتكليفها دب
 .تفاديا لتعسف ادلستخدـ يف التسريحتقرير بذلك تسهيال دلهمة القاضي و 

 
إعادة النظر يف األحكاـ القانونية ادلنظمة للتحكيم اخلاص بالنزاعات اجلماعية للعمل،  ضرورة -4

جاري واالقتصادي ادلنصوص عليها يف قانوف اإلجراءات ادلدنية وفصلها عن قواعد التحكيم الت
واإلدارية. لكوف أّف القوانني ادلعموؿ هبا حاليا يف رلاؿ التحكيم يف النزاعات اجلماعية للعمل تتميز 

قانوف اإلجراءات ادلدنية  بعدـ الوضوح، سواء يف ظل قانوف اإلجراءات ادلدنية ادللغى، أو يف ظل
ري ادلفعوؿ، وتطرح العديد من اإلشكاالت من الناحية التنظيمية والعملية األمر الذي واإلدارية السا

أدى إىل عزوؼ ادلتنازعني عن اللجوء إىل التحكيم، أو أهنم يضطروف إىل وضع قواعد وأحكاـ اتفاقية 
 خاصة بكيفية اللجوء إىل التحكيم.
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 .2012 ،، كلية احلقوؽ، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائردكتوراه

، سلطة صاحب العمل يف إدارة منشأتو، رسالة د/محمد عبد الفتاح علي محمد-10
 .2005دكتوراه، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، 

، إزالة التنظيم يف قانوف العمل ومحاية العماؿ ادلسرحني ألسباب د/معاشو نبالي فطة-11
اقتصادية، رسالة دكتوراه يف احلقوؽ، كلية احلقوؽ، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اجلزائر 

2007-2008. 
، إهناء عبلقة العمل ألسباب اقتصادية، رسالة د/نبيل محمد عبد اهلل محمد نصار-12

  .2009دكتوراه، كلية احلقوؽ جامعة القاىرة، 
 
 :االتـمقـال-د
دراسة حتليلية نقدية ،اخلصخصة ومشكلة العمالة الزائدة  « ،محمد الحمود إبراىيم/ د -1

 .1989، رللة احلقوؽ، جامعة الكويت، العدد الثاين، جواف »مقارنة
، »اخلصخصة ومشكلة العمالة الزائدة خطة قومية للعبلج«، د/ أحمد حسن البرعي -2

رللة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ 
يف ظل ادلتغريات احمللية والعادلية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، 

  .1997أفريل 
 ، رللة »قضية اخلصخصة، دراسة حتليلية «،د/ أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى -3

 البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوؽ،                                               
             1993جامعة ادلنصورة العدد الثالث عشر، أفريل                                              

، دروس يف االقتصاد الّسياسي، القسم األّوؿ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
 .1992تاريخ الفكر االقتصادي، ادلنصورة، ادلكتبة العادلّية، 



323 
 

سياسة اخلصخصة وأثرىا على البطالة واألمن الوظيفي «، د/ أحمد عارف العساف -5
، ، رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد السابع»"شركة اإلمسنت األردنية كنموذج للعاملني،

   دس.
، رللة البحوث »متويل أسهم العماؿ وسياسة اخلصخصة«،د/ أحمد محمد محرز -6

 جامعة القاىرة، السنة احلادية عشر، جويلية ،كلية احلقوؽ ببين سويف  القانونية واالقتصادية،
 ،»دراسة مقارنة ألسباب اقتصادية، محاية العماؿ ادلسرحني«،  عبد الحفيظ بقة -7 1997

، 01العدد  ،اإلسكندريةرللة احلقوؽ للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوؽ، جامعة 
 .2012سنة 

، رللة البحوث القانونية »اخلصخصة وحقوؽ العماؿ يف الكويت«، د/جمال النكاس-8
واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ يف ظل ادلتغريات احمللية 

 .1997، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، أفريل »والعادلية
القانوين الستقالة  العامل يف ظل قانوف  التنظيم«، د/ حسام الدين كامل األىواني-9

ة، العدد األوؿ، السنة التاسعة ، رللة العلـو القانونية  واالقتصادي»2003لسنة  12العمل رقم 
   .2007القاىرة، جانفي  ،عوف، كلية احلقوؽ، جامعة عني مشساألربو 

وشروط اخلصخصة عن طريق أسواؽ األوراؽ ادلالية، ادلربّرات «، حميدة مختار -10
 .2010 -2009 جامعة ورقلة، العدد السابع، رللة الباحث، ،»النجاح

رللة حبوث اقتصادية عربية،  دىاؿ رياض واحلاج حسن ، حوؿ طرؽ اخلصخصة، -11
 .1998القاىرة، العدد الثالث عشر، 

، رللة البحوث القانونية »اآلثار االجتماعية وادلالية للخصخصة«، رابح رتيب د/ -12
واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ يف ظل ادلتغريات احمللية 

 .1997والعادلية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، أفريل 
على الوضعية ادلالية للمؤسسة  اخلوصصة اسرتاتيجيةانعكاسات «،  زرقون محمد -13

جامعة ورقلة،  دراسة حالة بعض ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، رللة الباحث، ،»االقتصادية
 2010-2009 العدد السابع،
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، رللة »آثار اخلصخصة على حجم العمالة وإنتاجيتها يف مصر«، د/ سامية عمار -14
األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ يف البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ 

كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، أفريل  ظل ادلتغريات احمللية والعادلية،
1997. 

، دراسة حتليلية دلشكلة البطالة يف د/ طالفحة حسين ود/الفهداوي خميس  -02
  .0899االقتصاد األردين، منشورات مركز الدراسات األردنية، جامعة الريموؾ، 

، رللة »أثر اخلصخصة على عقود استخداـ العمالة«، د/ عبد الحميد عثمان الحفني-16
للعماؿ يف البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية 

كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، أفريل  ظل ادلتغريات احمللية والعادلية،
1997. 

، »اخلصخصة: األىداؼ ادلتوقعة ودور الدولة يف حتقيقها«،  د/ عثمان حسن عثمان-17
الدور مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ادللتقى الدويل ادلوسـو بعنواف اقتصاديات اخلوصصة و 

أكتوبر  2-2-5اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ 
9112. 

، رللة احلقوؽ الكويتية، »التعريف باألجر وطرؽ محايتو«، د/ عبد العزيز اللصاصمة -18
   .1999العدد األوؿ، مارس 

، رللة »الشركات على عقود العمل اندماجأثر «، د/ عبد الفضيل محمد أحمد-19
العدد اخلامس واألربعوف، أفريل  البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة،

2009. 
اجتاىات التشريعات حلل مشكلة العمالة الزائدة يف أعقاب حركة «، د/ عزيزة الشريف-20

ص حوؿ األوضاع القانونية ، رللة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خا»اخلصخصة
واالقتصادية للعماؿ يف ظل ادلتغريات احمللية والعادلية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد 

 .1997احلادي والعشروف، أفريل 
، رللة »يف القانونني ادلصري والفرنسي  تعديل عقد العمل «،د/ فاطمة محمد الرزاز -21

  .2007القانوف و االقتصاد، كلية احلقوؽ، جامعة القاىرة، العدد السابع والسبعوف، 
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مذكرات يف التأمينات االجتماعية «، محمد حامد الصياد، ليلى محمد الوزيري -22
  .2009، دوف دار نشر، »تامني البطالة يف قانوف التأمني االجتماعي ادلصري

، رللة جامعة »ادلتطلبات األساسية لنجاح برنامج اخلصخصة«، محمد معن ديوب د/-23
، العدد 28تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 .2006الثاين، 
دراسة لآلثار اإلجيابية للخصخصة على احلقوؽ ادلالية  «،د/ محمود السيد الناغي -24

القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية رللة البحوث  ،»للعماؿ
ظل ادلتغريات احمللية والعادلية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد  واالقتصادية للعماؿ يف

 .1997احلادي والعشروف، أفريل 
إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية يف تشريعات العمل العربية «، سالمة د/ محمود -25

-، رللة ىيئة قضايا الدولة، العدد الرابع، السنة الثانية واألربعوف، أكتوبر»يةواألجنب
 .1998ديسمرب

نظاـ متلك العاملني لؤلسهم، األيسوب، رللة مصر «، محمود محمد فهمي -26
-417والتشريع، القاىرة، العدداف واإلحصاء، اجلمعية ادلصرية لبلقتصاد السياسي »ادلعاصرة

 .1989واف وأكتوبرج ،418
، »أثر اخلصخصة على حقوؽ العمالة ومشكلة البطالة يف مصر«، د/ نعيم فهيم حنا -27

رللة البحوث القانونية واالقتصادية، عدد خاص حوؿ األوضاع القانونية واالقتصادية للعماؿ 
يف ظل ادلتغريات احمللية والعادلية، كلية احلقوؽ، جامعة ادلنصورة، العدد احلادي والعشروف، 

 .1997يل أفر 
 
  :داخالتمـال-ىـ
التنمية احمللية وتفعيل سياسة التشغيل يف دعم ادلؤسسات الصغرية «، وازو زينةآيت  -0

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا  حوؿلتقى الوطين الثاين ، ادل»وادلتوسطة لسياسة التشغيل
مارس 11و10على عبلقة العمل يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 

2010. 
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خوصصة القطاع العمومي حتديد أـ جتديد لدور الدولة «، عبد اللطيف بالغرسة -9

والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل  ،»االقتصادي
 .9112أكتوبر  2-2-5االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ 

األسباب،  زائر،خوصصة ادلؤسسة العمومية االقتصادية يف اجل«، أحمدباللي  -3
والدور اجلديد للدولة،  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل  ،»التحديات ادليكانيزمات و 

 . 9112أكتوبر  2-2-5كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ 
، »مشكبلت عملية اخلوصصة وآثارىا االجتماعية واالقتصادية«، عشي بشيربن  د/ -4

والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل 
 .9112أكتوبر  2-2-5التسيري، جامعة سطيف، أياـ 

، طرؽ التنفيذ وشروط النجاح«، قويدر بوطالبد/  -2 ، »إشكالية اخلوصصة، ادلفهـو
والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل 

 .9112أكتوبر  2-2-5التسيري، جامعة سطيف، أياـ 
أساليب وضوابط اخلوصصة يف «كاتية،   وبوروبةسعيدة  بوسعدة، زينب بوقاعة -6

والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل  ،»اجلزائر
 .9112أكتوبر  2-2-5االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ 

أساليب اخلوصصة وجتارب بعض الدوؿ العربية يف رلاؿ اإلصبلحات «، حمالوي ربيعة -1
اقتصاديات اخلوصصة والدور اجلديد  حوؿملتقى دويل ، »االقتصادية واألسواؽ العادلية

 .9112أكتوبر  2-2-5ة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ للدول
أساليب وآليات بيع القطاع العاـ، الشروط والضوابط مع إشارة إىل «، حسين رحيمد/  -8

والدور اجلديد للدولة، كلية  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل ، »التشريع اجلزائري
  .9112أكتوبر  2-2-5العلـو االقتصادية وعلـو التسيري، جامعة سطيف، أياـ 

 ،»حتليل متطلبات وطرؽ اخلوصصة على ضوء جتارب الدوؿ النامية«، بلقاسم زايريد/  -9
والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل 

 .9112أكتوبر  2-2-5التسيري، جامعة سطيف، أياـ 
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 ادلصرفية بالصيغ وادلتوسطة الصغرية ادلؤسسات متويل، عواطف محسن د/ سليمان ناصر، -10
 حوؿ وعلـو التسيري التجارية االقتصادية، العلـو دلعهد األوؿ الدويل ادللتقى إىل مقدـ حبث اإلسبلمية،

 . اجلزائر ،غرداية،  2011 فيفري  24-23 أياـ "ادلستقبل ورىانات الواقع ، اإلسبلمي االقتصاد" :
احلماية القانونية لؤلجور يف حالة إفبلس صاحب العمل، «، نصر الدين سمارد/  -00

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة  حوؿلتقى الوطين الثاين ادل،»دراسة مقارنة
 .2010مارس  11و 10العمل يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 

 »اخلصخصة: األىداؼ ادلتوقعة ودور الدولة يف حتقيقها،«، حسن عثمان عثماند/  -12
والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو  اقتصاديات اخلوصصة حوؿملتقى دويل 

 .9112أكتوبر  2-2-5التسيري، جامعة سطيف، أياـ 
دور ىيئات دعم ادلؤسسة الصغرية وادلتوسطة يف معاجلة البطالة، دراسة «، د/ علوني عمار -13

قيق التنمية حتاحلكومة للقضاء على البطالة و  اسرتاتيجية:” حوؿقى دويل ملت ،»تقييمية بوالية سطيف
كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيري، سلرب االسرتاتيجيات والسياسات ،“ادلستدامة 

 .ـ2011نوفمرب  16-15االقتصادية يف اجلزائر، جامعة ادلسيلة خبلؿ الفرتة 
لتقى الوطين ادل،  »اقتصادي من الرقابة إىل التفاوضالتسريح لسبب «، وردية فتحي -14

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع اجلزائري، كلية  حوؿالثاين 
 .2010مارس  11و 10احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 

لتقى ادل،»نظاـ التقاعد يف ظل اإلصبلحات االقتصادية اجلزائرية«، ميمونة قويدر  -15
الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع  حوؿالوطين الثاين 

 .2010مارس  11و 10اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 
اختصاص احملكمة االجتماعية يف قانوف اإلجراءات ادلدنية و «، عمار معاشود/  -16

الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة  وؿحلتقى الوطين الثاين ادل،»09-08اإلدارية 
 .2010مارس  11و 10العمل يف التشريع اجلزائري، كلية احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 

حبث ، » )جتارب عادلية(، ترويج قضايا اخلصخصػة « ،عبد الحميد ثابت نحمده /د -17
 –جامعة أـ القرى  –الشريعة  مقدـ للمؤمتر العادلي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي ادلنعقد بكلية

 .ىػ1425زلـر ، مكة ادلكرمة

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/دور-هيئات-دعم-المؤسسة-الصغيرة-والمتوسطة-في-معالجة-البطالة-دراسة-تقييمية-بولاية-سطيف-علوني-عمار.docx
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/دور-هيئات-دعم-المؤسسة-الصغيرة-والمتوسطة-في-معالجة-البطالة-دراسة-تقييمية-بولاية-سطيف-علوني-عمار.docx
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/دور-هيئات-دعم-المؤسسة-الصغيرة-والمتوسطة-في-معالجة-البطالة-دراسة-تقييمية-بولاية-سطيف-علوني-عمار.docx
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لتقى الوطين الثاين ادل ،»دور ادلفاوضة اجلماعية يف استقرار عبلقة العمل«، رشيد واضح -18
الظروؼ االقتصادية للمؤسسة وأثرىا على عبلقة العمل يف التشريع اجلزائري، كلية  حوؿ

 .2010مارس  11و 10احلقوؽ، جامعة جيجل، يومي 
ملتقى دويل  ،»الدور االقتصادي اجلديد للدولة يف ظل العودلة«، سعيدي وصاف د/ -08
اقتصاديات اخلوصصة والدور اجلديد للدولة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيري،  حوؿ

 .9112أكتوبر  2-2-5جامعة سطيف، أياـ 
 
  االجنهادات القضائية: -و
، قضية )ب.ص( ضد 98680ملف رقم  12/12/0892قرار اجمللس األعلى بتاريخ  -0

 .0898سنة  10شركة، اجمللة القضائية، العدد 
( ضد ـ عبني ) 24/11/1993 ، الصادر بتاريخ101448، ملف رقم قرار احملكمة العليا -2
موافقتو، عدـ  )نقل العامل لداعي الصاحل العاـ دوف ( حوؿ موضوعالديواف الوطين للتمور)

، ينبغي الرجوع إىل بنود العقد أو النظاـ الداخلي، الصاحل العاـ ليس لو دور ( موافقة ادلعين،
 .1993اجمللة القضائية، العدد الرابع، 

ادلدير ( ؿ. أقضية )، 002988رقم ملف رقم ، 92/01/0882تاريخ  احملكمة العليا قرار  -5
اص، عدد خ لة القضائية،اجملالعاـ للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة بسور الغزالف، 

 0881، اجلزء الثاين، احملكمة العليا
، قرار غري 1998جواف  09الصادر بتاريخ  182508ملف رقم  ،قرار احملكمة العليا -4

 .منشور
ضػد  (ب ص)بني  11/04/2000الصادر بتاريخ  196348لف رقم م قرار احملكمة العليا، -2
حوؿ موضوع )تغيري الوضعية القانونية للمؤسسة، بقاء حقوؽ العامل قائمة،  (ب ب)

 . 2001، الثايناجمللة القضائية، العدد احتفاظ العامل حبقو يف األقدمية(، 
س.و .ف.ب )بني  11/07/2000 الصادر بتاريخ 240430قرار احملكمة العليا ملف رقم  -6

 .2001القضائية، العدد األوؿ،  ، اجمللة(ب.ع)ضد  (و غ
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ضد  (ـ أ)بني  12/09/2000الصادر بتاريخ  202970ملف رقم  ،قرار احملكمة العليا -7
 .2001، اجمللة القضائية، العدد األوؿ، (رب.)

 النصوص القانونية: -ي
 
 االتفاقيات الدولية: -1
 3-ألف د 217ادلعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة بلف العادلي حلقوؽ اإلنساف عاإل -1

 .1948ديسمرب  10ادلؤرخ يف 
  .ادليثاؽ الدويل حلقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية واالجتماعية والثقافية -2
 .ادلتعلقة مبستويات العمل 1966لعاـ  01االتفاقية العربية رقم  -3
متوفرة على موقع  ،ادلتعلقة بإهناء االستخداـ 1982لسنة  158اتفاقية العمل الدولية رقم -5

 .    www.ilo.org/ilolex/arab/docs  :منظمة العمل الدولية االلكرتوين
للعاطلني رغم إرادهتم،  اتفاقية منظمة العمل الدولية ادلتعلقة بضماف تعويضات أو إعانات -6

    .www1umn.edu/ humants/arab/ilo/ilo-co44.pdf متوفرة على ادلوقع االلكرتوين:

عن ادلؤمتر العاـ دلنظمة العمل  1982جواف  22الصادرة يف  166التوصية الدولية رقم   -7
  www.umm.edu/humarts/arabic/R166.pdf :على ادلوقع االلكرتوين ةالدولية، متوفر 

عن ادلؤمتر العاـ دلنظمة العمل الدولية،  1988جواف  21الصادرة يف  176 التوصية رقم -8
 ttp://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R176.pdf : على ادلوقع االلكرتوين ةمتوفر 

  
  :الوطنية القوانين -2

 * الدساتيرالوطنية:
 28ادلؤرخ يف  18-189ادلرسـو الرئاسي رقم  الصادر مبوجب1989 فيفري  23دستور  -

فيفري  23ادلتعلق بنشر نص تعديل الدستور ادلوافق عليو يف استفتاء  1989فيفري 
  . 09، ج ر، العدد 1989

http://www.ilo.org/ilolex/arab/docs
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ادلؤرخ يف  438-96، الصادر مبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم 1996نوفمرب  28دستور  -
أبريل  01ادلؤرخ يف  15-19وف رقم لقان، وادلعدؿ با76، ج ر، العدد 1996نوفمرب  28

 .65، ج ر، العدد 9119نوفمرب  02ادلؤرخ يف  08-19 القانوف رقم، و 92العدد  ،ج ر، 9119
 :األوامر والقوانين*
(، 78، )ج ر، عدد القانون المدنيادلتضمن  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58-75 األمر-

 23ادلؤرخ يف  01-83، والقانوف 1980أوت  09ادلؤرخ يف  07-80 ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف

 03ادلؤرخ يف  14 -88 والقانوف 1984ديسمرب 24ادلؤرخ يف  21-84 والقانوف 1983جانفي
 20ادلؤرخ يف  10-05والقانوف  1989فيفري  07ادلؤرخ يف  01-89والقانوف   1988ماي 
 . 44، ج ر، العدد 2005جواف 

(، 78)ج ر، العدد القانون التجاريادلتضمن  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75األمر  -
 . 11، ج ر العدد2005فيفري  9، ادلؤرخ يف 02-05 ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف

ادلتعلق باختصاصات مفتش العمل والشؤوف  0812أفريل  98ادلؤرخ يف  55-12 األمر-
 .58 العدد، ج ر، االجتماعية

بلؾ العقارية ذات األم، ادلتضمن التنازؿ عن 0890فيفري  11ادلؤرخ يف  10-90القانوف 
االستعماؿ السكين أو ادلهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب 

 . 16الرتقية والتسيري العقاري وادلؤسسات واذليئات واألجهزة العمومية، ج ر العدد 
ادلتعلق بالتأمينات االجتماعية، ادلعدؿ وادلتمم  1983جويلية  02ادلؤرخ يف  11-83القانوف   -

جويلية  06ادلؤرخ يف  17-96، واألمر 1994أفريل  11ادلؤرخ يف  04-94بادلرسـو التشريعي 
 .28عدد ال،  ج ر، 1996

ادلعدؿ (، 28عدد الج ر، )، ادلتعلق بالتقاعد، 1983جويلية  02ادلؤرخ يف  12- 83قانوفال -
 06ادلؤرخ يف  18-96 األمر رقم ،1994أفريل  11ادلؤرخ يف  50-94ادلتمم بادلرسـو التشريعي و 

 22ادلؤرخ يف  03-99 القانوفو  1997ماي  31ادلؤرخ يف  13-97 األمر رقم ،1996جويلية 

 .1999مارس 
 11ادلؤرخ يف  10-90، ادلعدؿ وادلتمم للقانوف 0896فيفري  12ادلؤرخ يف  15-96القانوف  -

ادلتضمن التنازؿ عن األمبلؾ العقارية ذات االستعماؿ السكين أو ادلهين أو  0890فيفري 
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التجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية ومكاتب الرتقية والتسيري العقاري 
 . 12العدد  ،وادلؤسسات واذليئات واألجهزة العمومية، ج ر

، ادلتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات 1988جانفي  12ادلؤرخ يف  01-88 القانوف-
 .2، ج ر، العدد العمومية االقتصادية

 .2عدد ر، ال ، ادلتعلق بالتخطيط، ج1988جانفي  12ادلؤرخ يف  02 –88 القانوف-
 .2ج ر، العدد  ، ادلتعلق بصناديق ادلسامهة،1988جانفي  12 ادلؤرخ يف 03-88القانوف-
  26ادلؤرخ يف  59-75 يعدؿ ويتمم األمر 1988جانفي  12، ادلؤرخ يف 04-88 القانوف رقم-

، ادلتضمن القانوف التجاري وحيدد القواعد اخلاصة ادلطبقة على ادلؤسسات 1975سبتمرب 
 .2ج ر، العدد العمومية االقتصادية، 

، 16دد ، العػػر يتعلّػػق بالنقػػد والقػػرض، ج 1990أفريػػل  14ؤرخ يف ادلػػ، 10-90 قػػانوف رقػػمال -
 ، ، ادلتعلق بالنقد والقرض، ج.ر2003أوت  26ادلؤرخ يف  11-03 مبوجب األمر رقمادللغى 

 .52عدد ال
  .ادلعدؿ وادلتمم 01وادلتعلق بعبلقات العمل، ج ر 0881فريل أ90ادلؤرخ يف  00-81 القانوف -
 21ادلؤرخ يف  27-91 ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف 1990فيفري  06ادلؤرخ يف ، 02-90القانوف  -

، ادلتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل وتسويتها وشلارسة حق 1991ديسمرب 
 .   06عدد الاإلضراب، ج ر، 

ادلؤرخ يف  99-80ادلعدؿ وادلتمم بالقانوف رقم  0881نوفمرب  16ادلؤرخ يف  12-81 القانوف -
 .16 العددادلتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل، ج ر،  0880ديسمرب  90

 .17عدد  ،ر ادلتعلق بعبلقات العمل، ج 1990أفريل  21دلؤرخ يف ا 11-90 قانوف -
 ،ادلتضمن خوصصة ادلؤسسات العمومية، ج ر 1995أوت  26ادلؤرخ يف  22-95األمر -

 .48العدد 
 ، ادلتعلق بتسيري األمواؿ التجارية التابعة للدولة ،0882سبتمرب  92ادلؤرخ يف  92-82 األمر -

 .22العدد  ،ج ر
، ادلتضمن تنظيم ادلؤسسات العمومية االقتصادية 2001أوت  22ادلؤرخ يف  04-01 األمر-

 . 47العدد  ،وخوصصتها، ج ر وتسيريىا
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وادلتضمن القانوف التوجيهي لرتقية ادلؤسسات  9110ديسمرب  09ادلؤرخ يف  09-10القانوف  -
 .11العدد  ،ادلصغرة وادلتوسطة، ج ر

عدد ال ،ج ر،2002يتضمن قانوف ادلالية لسنة  ،2001ديسمرب  22ادلؤرخ يف  21-01 القانوف-
79. 
قانون اإلجراءات المدنية ، ادلتضمن 2008فيفري  25ادلؤرخ يف  09-08 القانوف رقم -

 .21، ج ر، العدد واإلدارية
 
 المراسم التشريعية، التنظيمية والتنفيذية: *
 ، ادلتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية1994ماي  26، ادلؤرخ يف 09-94 ادلرسـو التشريعي -

 .34عدد ال ،سباب اقتصادية، ج.ريفقدوف عملهم بصفة ال إرادية ألقد األجراء الذين 
عدد ال ،ج.ر ،ادلتعلق بالتقاعد ادلسبق 1994ماي  26ادلؤرخ يف  10-94 ادلرسـو التشريعي-

.34 
، حيدث التأمني عن البطالة لفائدة 1994ماي  26ادلؤرخ يف  11-94ادلرسـو التشريعي  -

 .34عدد ال ،سباب اقتصادية، ج.راألجراء الذين يفقدوف عملهم بصفة ال إرادية أل
 
ادلتعلق بدعم إحداث النشاطات  2003ديسمرب  30ادلؤرخ يف  514-03 ادلرسـو الرئاسي -

 .84العدد  ،سنة، ج ر 50و 35من طرؼ البطالني ذوي ادلشاريع البالغني ما بني 
ادلتضّمن تنظيم الصفقات العمومية، ادلعدؿ  ،11/01/9101ادلؤرخ يف  236-10 ادلرسـو الرئاسي -

 .29العدد  ،وادلتمم،ج ر

 ، ادلتضمن إنشاء الوكالة الوطنية1996 سبتمرب 08ادلؤرخ يف  296-96 ادلرسـو التنفيذي -
 .52العدد  ،لدعم تشغيل الشباب وحتديد قانوهنا األساسي، ج ر

، ادلتعلق بتحديد مدة التكفل 1994جواف  06، ادلؤرخ يف 189-94 ادلرسـو التنفيذي رقم-
 . 44 العددبتعويض التامني عن البطالة و كيفيات حساب ذلك، ج ر، 

و الذي حيدد القانوف األساسي  1994جويلية  06ادلؤرخ يف  188 -94 ادلرسـو التنفيذي-
 .44العدد  ،للتأمني عن البطالة،ج ر
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ادلتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين  ،0882ديسمرب  19ادلؤرخ يف  212 -82 ادلرسـو التنفيذي -
 .12العدد ، دلسامهات الدولة وسريه، ج ر

، ادلتمم للمرسـو التنفيذي رقم 1999فيفري  10 ادلؤرخ يف 37-99ادلرسـو التنفيذي رقم -
 .07عدد  ،، ادلتضمن القانوف األساسي للصندوؽ الوطين للتأمني عن البطالة، ج ر94-188

ادلتعلق بتشكيلة رللس مسامهات  ،9110سبتمرب  01 ادلؤرخ يف 925-10 ادلرسـو التنفيذي- 
 .20العدد  ،الدولة وسريه، ج ر

احملدد لشروط شلارسة حقوؽ  2001نوفمرب  10ادلؤرخ يف  352-01ادلرسـو التنفيذي رقم -
 .67العدد  ، ج ر،السهم النوعي وكيفيات ذلك

الذي حيّدد شروط استعادة  2001نوفمرب  10ادلؤرخ يف  353-01 ادلرسـو التنفيذي رقم -
 . 67العدد  ،ج ر األجراء مؤسستهم العمومية االقتصادية وكيفيات ذلك،

الذي حيدد تشكيلة جلنة مراقبة  2001نوفمرب  10 ادلؤرخ يف 354-01 ادلرسـو التنفيذي -
 .67العدد  ،عمليات اخلوصصة وصبلحياهتا وكيفية تنظيمها وسريىا، ج ر

، ادلتمم للمرسـو التنفيذي رقم 2004جانفي  03 ادلؤرخ يف 01-04ادلرسـو التنفيذي رقم -
 .03 عدد ،للتأمني عن البطالة، ج ر، ادلتضمن القانوف األساسي للصندوؽ الوطين 94-188
، الذي حيدد شروط اإلعانات 2004جانفي  03 ادلؤرخ يف 02-04 ادلرسـو التنفيذي رقم-

 عدد ،سنة ومستوياهتا، ج ر 50سنة و 35بني  ادلمنوحة للبطالني ذوي ادلشاريع  البالغني ما
03  . 
ادلتضمن إحداث صندوؽ الكفالة  2004جانفي  03ادلؤرخ يف  03-04ادلرسـو التنفيذي  -

 50و 35 ادلشرتكة لضماف أخطار قروض استثمارات البطالني ذوي ادلشاريع البالغني مابني
  .  03العدد  ،ة، ج رػسن
 1997نوفمرب  18ادلؤرخ يف  03-97نظاـ جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، رقم  -

     .87ادلتعلق بالنظاـ العاـ لبورصة القيم ادلنقولة، ج ر، العدد 
 
 القوانين األجنبية: -
، متوفر على ادلوقع 2011وادلراجع يف نوفمرب  1958أكتوبر  4الدستور الفرنسي ادلؤرخ يف  -1

    assembleé –nationale.frاإللكرتوين: 
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      Code du travail français, édition DALLOZ, paris العمل الفرنسي قانوف -2

                   2003.    

3- Le nouveau code du travail, est rentré en vigueur le 1er mai 2008, sur le 

site www.legefrance.gouv. Fr 

2 - Loi №86-912 du 6 aout 1986 relative aux modalitésés de privatisation, 

J O 7aut 1986, sur le site www.legefrance.gouv. Fr 

2- La loi de la sécurité sociale française, sur le 

site : www.Legifrance.gouv.fr. Version consolidée au 4 août 2012. 

حسب أخر التعديبلت، دار  2003لسنة  12قانوف العمل ادلصري اجلديد رقم  -6
 .2006ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 

وفقا ألحدث التعديبلت، دار عبلـ  1948لسنة  131القانوف ادلدين ادلصري رقم  -7
   . 2009لئلصدارات القانونية، القاىرة، 
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 :صـخـمل
احلماية القانونية للعامل يف ظل اخلوصصة والتسريح  ل موضوعيشك   

أمهية بالغة بالنسبة للعمال وأصحاب العمل، بل بالنسبة للمجتمع  االقتصادي
دلا لو من تأثري على الفعالية االقتصادية من جهة واحلماية االجتماعية  ،بأكملو

ىذه الدراسة تسعى إىل التوفيق بني الظروف  للعمال من جهة أخرى، وعليو فإن  
 ،على استمراريتها ااالقتصادية للمؤسسة وكيفية ختطيها لألزمات االقتصادية حفاظ

محايتها من شبح الفقر و   واحلفاظ على االستقرار االجتماعي للطبقة العاملة
 ،بشكل يسمح حبماية مصاحل العمال وحتقيق النمو االقتصادي للمؤسسة ،والبطالة

 . إصالح االقتصاد ضرورة اقتصادية ومحاية العمال ضرورة اجتماعية لكون أن  
 

 
Résumé: 
 

       La protection légale du salarié en cas de privatisation de l’ entreprise ou  
licenciement  économique  est un sujet très important non seulement pour les 
travailleurs et les employeurs, mais pour  toute la communauté  aussi,  à cause 
de ses impacts sur l'efficacité  économique d'une part et la protection sociale 
des travailleurs, d'autre part, et par conséquent cette étude cherche à concilier 
entre les conditions économiques de l’entreprise  en surmontant  les crises 
économiques afin de préserver sa continuité  et de maintenir la stabilité sociale 
de la classe ouvrière, on la protégeant du spectre, de la pauvreté et du chômage 
d’une manière à permettre la protection des intérêts des travailleurs et la 
croissance  économique de l’entreprise, car la réforme  économique est une 
nécessité  économique, et la protection des salariés est une nécessité sociale. 
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