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 اإلهداء 

 الحمد لّله الذي أعاننا على إتمام هذا العمل الذي كان ثمرة جهودنا والذي 

 من خالله خطونا الخطوات األولى لبلوغ هدفنا

 إلى من كله الّله بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء

لى كل الزميالت  لى اإلخوة الكرام وا   دون انتظار الوالدين العزيزين وا 

 

 



 

 

 الشكر

أوال وقبل كل شيء الشكر لّله عزوجل على نعمته التي أنعمنا بها أال وهي نعمة 
 العلم

والشكر الجزيل لألستاذة الفاضلة حميدي فاطيمة  على الجهد  الذي قدمته لي في 
 تحرير هذه المذكرة

أعضاء لجنة المناقشة عرفانا للجهود التي بذلوها من خالل قراءة هذا  وأشكر
أن أشكر عمال المكتبة من خالل توفير دي الموضوع المتواضع وفي األخير بو 

 الكتب والمذكرات الجامعية

 واألستاذ المحامي حميتي سمير من خالل المعلومات التي أرشدني بها



 المقدمة
 

 

متضرررلالنحدث رررلد نبررريلنظهرررانعتيارررانحد ررراح ل نيعتبرررانورررلعملنحدعثرررننأررر ي نحدع ررر   ن
ثلناهانمث لد نأ أللنحدعثرننثرلناهرانأ،راح نبأير نبراى نأمدرهنأ  رلا ن ث لد نحدعثلن

ات ى ن لهنثب أنسرلاللنحراح  نمحدأايرانحدتعلو يرانحمحدتينن9871بع نويلمنحدثما نحدفاعسيانسعان
مأراحن رينألنيعثرنندأسرلب نحد،رل نأمنن ثلر نح،تيلامثلن،النهذحنحدثب أنأ ب نحدفا نأاحن ين

ن.1دأسللنغيا 
تلررررفنحدفتررررا ننهلت رررره مند ررررلنثررررلنويررررلمنحدثررررما نحد ررررعل يان ررررينأمامبررررلنمحدتاررررماح نحدتررررين

 نأ حنذدررررفنتدررررهنتضررررلالندالوت ررررل حآلدررررانبرررر ونثررررلنحدكررررم نحدب ررررايان ثأررررافنوررررم ننمحسررررتعثلن
دلابكررانحدعثلديررانمىيررل  نحدتررمتاننحواتثل يرراحدث ررلد نبرريلنحدعثررلننمحدثسررت، ثيلنمترر همانحدأيررل ن

  ننهذ نحد مح لنمحألسبللنأّ  نتدرهنضراما نتر ،ننحد مدران رينتعظريمن الورل نن2 بيلنحألااحف
أرر ح نعررمونثررلنحدتررمحىلنحدعثررننم رريلعانمأثليررانأ برريلننمحواتثررل ينحووت ررل  كررمانحدعثررلننمحث

ن.3حدعثلننمأ أللنحدعثننثلنأاننحدت،فيفنحد احونحدكلئمنبيعهثلنمرولثانحدتعليشنحدسلثي
مدكرر نأ رر  ناثيررلنت العررل نأكررمانحرعسررللنمث،تلررفنحد سررلتيانحد مديرران لررهن ررنن رررا ن

يندأكرمانحرعسرللن لرهنألكلد رنن ر، نحدعرلدثنثلنحر اللن32حدأان ينحدعثنن عا نحدثل  ن
حدأان ينحدعثننمد نأايانح،تيلا نب امان ل دانثع فان ثرلنألندر نأرانحدأثليرانثرلنحدبالدرالن

ن.4معفسنحدثب أنأ  ت نث،تلفنحدت ايعل نحدعثلديا
نحوسررتكالندكرر ن ررافنوررلعملنحدعثررنن ررينحداىحئرران رر  نتاررماح نمثررانبثاحأررنن  يرر  نثعررذن

ثررلننمحوعتكررلنن9171حدتررين رره تهلنحداىحئررانسررعاننحووت ررل ياتدررهنيمثعررلنهررذحن،ل ررانحدتأررمو ن

                                                           

 حم  نعمحن نتسميانثعلى ل نحدفا يان ينحدعثننمحدت ايلنحداىحئا  نثذ ا ندعينن هل  نحدت،اجنثلستا نت،  نولعملنن-1 
ن 3192-3192،ل نثعثا ن ليانحدأكمانمحدعلممنحدسيلسيا نوسمنحدأكما نالثعان ب نحدأثي نبلنبل يس نثستغلعم ن

ن.9 
وامىح نسليثا نتسميانثعلى ل نحدعثننحدفا يا نثذ ا ندعينن هل  نحدثلستا نت،  نولعملنحاتثل ي ن ليانحدأكمانن-2 

ن.9 نن3192/3198نمحدعلممنحدسيلسيا نوسمنحدكلعملنحد،ل  نالثعان ب نحدأثي نبلنبل يس نثستغلعم 
ن.32 ن ن3112حداىحئا ن حانحدهمثا نحداىحئا نا ي نمحض  ن الول نحدعثنن ينظننحر الأل نحووت ل يان ينن-3 
ن.9127 يسثبانن91حر اللنحدعلدثيندأكمانحرعسللن نحد ل انبتلايخنن-4 
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حدترررمايهينتدرررهنحدعظرررلمننبلدعظرررلمحدثمارررانمثرررلنيعرررافننحوت رررل حدعظرررلمنحدالئأرررينحدرررذ نيكرررممن لرررهن
نحدثؤسسرل ن رينحدتسرييانحسرتكالدياحدسرمانحدرذ نسرلهمن ريننحوت رل حداأسثلدينحدذ نيعتث ن لرهن

غننبلدتمحى نتأمون ينتعظريمن الورل نحدعثرنندتعتكرننثرلنحدارلبلنحدتعظيثرينتدرهنم افن لدمنحد 
ن9119أبايررننن39حدثررؤافن ررينن99-11ثررلن،ررالنن رر مانوررلعملنحداررلبلنحدتعلورر  نحدتفلمضررين

حدثرؤافن رينن19-91حدثتعلانبتعظيمن الول نحدعثننحدثع ننمحدثتثمنبثمالنولعملنحدثلديراناورمن
متعكسررمن الوررل نحدعثررنن ررينن3191دثلديررانحدت ثيلرريندسررعانحدثتضررثلنوررلعملنحن3191يمديررمنن32

ن.1ولعملنحدعثننحداىحئا نتدهن الول نحدعثنن ا يانمأ،احناثل يا
تكرررممن الورررانحدعثرررننحدفا يررران رررينحدت رررايلنحداىحئرررا نمث،تلرررفنحدت رررايعل نحدعثلديررران لرررهن

نحد ر ليأسلسنحدأايانحدتعلو يانأ ن لهنثبر أنحداضرلئيان رينحدعكرم نبغرظنحدعظران رلنحدالعرلن
دلعكررر نتونألنهرررذ نحدأايرررانديسررر نثالكرررانتذن ثيررراحنثرررلنيتررر ،ننحدث ررراونبثمارررلنومح ررر  نحآلثرررا ن

ن.2ثثننثس دانتأ ي نحألاانحدماعينحأل عهنحدثضثملنحواتثل يحدثتعلكانبلدعظلمن
أع ن ثياحنثلنتثيان الول نحدعثننب كيهلنحدفا  نمحداثل ين   نت  لو نسمحءن للننتو

ذدررفنأثعررلءنسررايلعهلنأمنتعفيررذهلنأمنأتررهنأثعررلءنحعتهلئهررلندسرربلنثررلنحألسرربللنمبغررظنحدعظرران ررلن
حأل ح نحدكلعمعيانحدتينتععك نبهلنسمحءن للن ك نثأ  نحدث  نأمنغيانثأ  نحدثر  نأمن كر نث ترملن

 نحألثررررانحدررررذ نيسررررتمالنحوهتثررررلمنب احسررررتهلنمتعظرررريمن ثليررررل نألهررررلنمتسررررميانأمنغيررررانث تررررمل
ن.نن3حدعىح ل نحدتينتثمانب  عهلنمذدفن لناايانألهلنم انتااحءح نثأ   

تعكسررررمنثعلى ررررل نحدعثررررننتدررررهنثعلى ررررل نحدعثررررننحداثل يررررانمثعلى ررررل نحدعثررررننحدفا يررررا ن
يتعلررانن9111 باحيررانن2فن ررينحدثررؤان13-11 ررلألمدهنتضررثعتهلنحدثررل  نحدثلعيررانثررلنحدكررلعملناوررمن

بلدموليررررانثررررلنعىح ررررل نحدعثررررننحداثل يررررانمتسررررميتهلنمثثلاسررررانأررررانحرضرررراحلنحدثعرررر ننمحدثررررتثمن

                                                           

 ن ن2311 ن ن حانحدهمثا نحداىحئامحداثل يان ينظننحر الأل نحووت ل يانا ي نمحض  نثعلى ل نحدعثننحدفا يان-1 
ن.8
بلن لبا نع   ن الوانحدعثنن ينحدت ايلنحداىحئا نمحدثكلال نحدابعانحألمده ن حانألث ندلع انمحدتمىيل ننبلن ىمىن-2 

ن.91 ن ن3191حألا ل ن
ن.7ا ي نمحض  نعفسنحدثاالنحدسلبا ن نن-3 
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حدثتعلرررررانبلدكررررلعملنحألسلسرررررينن3112اميليررررانن91حدثررررؤافن رررررينن12-12بثماررررلنحألثرررراناورررررمن
دلمظيفانحدعثمثيرانترع ن لرهنألكلنيعر نعىح رلناثل يرلن رينحدعثرنن،لضرعلنألأ رلمنهرذحنحدكرلعملن

نن،ررالفنيتعلررانبلدعالوررل نحواتثل يررانمحدثهعيرران ررين الوررانحدعثررننمحد ررامانحدعلثرراندلعثررن ن رر
أ عررل لنن1من2برريلنحدعثررلننمحدثسررت، منبل تبلاهثررلناررا يلن ررينعاررلانحدثررل تيلننمدررمنيارر نتسررميت 

يتعلررانبتسررميانحدعىح ررل نن9111 باحيررانن2حدثررؤافن ررينن12-11تضررثعهلنحدكررلعملناوررمننمحدثلعيررا
 باحيررررانن2حدثررررؤافن ررررينن37-19ثررررننحدثعرررر ننمحدثررررتثمنبلدثاسررررممنحدتعفيررررذ ناوررررمنحدفا يرررران ررررينحدع

ن.نن91191
معظاحنألهثيانمابيعانثعلى ل نحدعثنن ا يان لعر نأمناثل يرانمثرلنور نيعاران عهرلنثرلن

،رررالننبلسررررتكاحانعىح رررل نحدعثررررن ن رررألنت ررررايعل نحدعثرررننأألاتهررررلنبععليرررانتعظيثيرررران،ال رررل نمحثن
،ل رانمأرر   ندهررلنتاراحءح ندتسررميتهلنمدتسررهيننثعلداتهرلن ررينث،تلررفنحدثاحأرننحدتررينتثررانبهررلن

نحواتثل يررامعظرراحندلرر مانحدررذ نتلعبرر نثعلى ررل نحدعثررننحدفا يررانمت ثياهررلن لررهنث،تلررفنحدامحعررلن
تدهنح،تيلانهذحنحدثمضمونبسبلنحد عمبل نمحدث رل ننحدترينيتعراظنتديهرلننحات يعل لك نن2دلعثلن

بألدررانثررلنحدأررلو نحدثع ررم ن ليهررلنولعمعررلنأمننحعكال هررلحدعلثررننأثعررلءنسررايللنحدعالوررانمبعرر ن
نننبسبلنتعسفن لألنحدعثن.

ثعلى ل نحدعثرننحدفا يرانحسرتثعلءحنحدفكر نحدفاعسرينحدترين ا هرلننبتعايفدمنيهتمنحدفك ن ثياحن
أعهلنذدفنحدعرىحونحد،رل نبلدعلثرننأمنبعرظنحدعثرلنني رملنثألر نأراني  ير نهرؤوءنميع را ن لهن

 نمدثرلنحدتعايرفنحدراحا نهرين رنن،رالفنألن3النحدعثننأمنيعتافنبر نمد عر نيثتعرلن رلنتعفيرذ 
بسررربلنتعفيررررذن الورررانحدعثرررننأمنر،رررالننأأرررر هثلننعرررىحونيثرررمانبررريلنحدعلثررررننمحدهيئرررانحدثسرررت، ثا

حدعك نأمنب،اانع نولعمعينأمنتعظيثينأمنحتفرلوينمعفرسنحدتعايرفنأما  نبلدتىحثلت نحدثأ   ن ين
                                                           

محلنأأثيانسليثلل نآديل نتسميانثعلى ل نحدعثننمحدضثللنحواتثل ين ينحدكلعمنحداىحئا  نحدابعانحدثلدثا ن ين-1 
نن.2 ن 3111حدثابم ل نحدالثعيا نحداىحئا ن

ن.1 نثاالنسلبا ن ثعلى ل نحدعثنن ينظننحر الأل نحووت ل يان ينحداىحئاا ي نمحض  ن-2 
 نت،  نحدكلعملن حم  نعمحن نتسميانحدعىح ل نحدفا يان ينحدعثنن ينحدت ايلنحداىحئا  نثذ ا ندعينن هل  نحدثلستان-3 

 ن ن3192-3192،ل نثعثا ن ليانحدأكمانمحدعلممنحدسلسيا نوسمنحدأكما نالثعان ب نحدأثي نبلنيل يس نثستغلعم ن
ن.2
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حدثتعلرانبثعلى رل .و.ف.جنحدترينن12-11حدث اونحداىحئا ن ينحدثل  نحدثلعيانثلنحدكرلعملناورمن
ن.1سعتااانتديهلنوأكل

أثعرررلءن احسرررتعلندهرررذحنحدثمضرررمونمحاهتعرررلنحدع يررر نثرررلنحد رررعمبل نأللنثمضرررمونثعلى رررل ن
 نميعرلعينهرذحنحدثمضرمونثرلنولرانحدثمحضيلنحدثت حمدانب ثا ن ينحدمور نحدراحهلحدعثننحدفا يانثلن

حدثاحاررلنمأغلبيررانحدثاحاررلنحدثتلأررانثاحاررلن لثررانبررلدعظانبررلدثاحالنحد،ل ررانتعرر ن لررهنحأل ررلبلن
نمبلدتلدينديس ن ل ياندلكيلمنب احسانثعثكانم لثلا.

حرارراحءح نحدثت،ررذ نندررذحنسررعكممنبثعلداررانهررذحنحدثمضررمونباررالنحر رر لديانحدتلديرراكنثررلهي
نننندتسميانثعلى ل نحدعثننحدفا يا؟نمثلهينحألعظثانحدثسل   ن ينذدف؟.

 ررين احسررتعلن لررهنحدثررعه نحدم ررفينحدتأليلررينثررلننح تثرر علمدإلالبرران ررلنهررذ نحر رر لديان
حدثمح نمحدثعه نحدثكلالنمذدفنبلدثكلاعانبيلنحدث اونحداىحئرا نمحدت رايعل نحدعثلديران،الننتألينن

نحدثأ ثانحدعليل.نبلاتهل ح نمحوستئعلساونحدث ا نمحدفاعسيناىهلنحدث حأل،احنأب
مثررلن،ررالننهررذ نحد احسررانوثعررلنبتكسرريمنثمضررم علنتدررهن  ررليل نحدف ررننحألمننيتثأررمان

ن الوانحدعثننحدفا يانمحدف ننحدثلعينأمننآديل نتسميانثعلى ل نحدعثننحدفا يا.نثلهيانأمن

                                                           

 .91ا ي نمحض  ن الول نحدعثننحدفا يان ينظننحر الأل نحووت ل يا نثاالنسلبا  نن-1 
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  لرراالالبحيرر تعتبررعالقة ررعالل علرردالل أعد ررعال ارررالس تررلالل ر ليررانالل لللررعال رر ال ررا   الل علرردال

 تيجعالل لعلكزالل شخصيعالل ت الينشئلاالققررالل علردال  ردالمر الالل عقادتاتعتبالآثا تاالمباشعةالبلجعدال
بغرررالل ن ررعالقرر الل عامرردالسحرراابالل علرردالتجررا البععررللاالل رربعر البحيرر ال عتبررعالققرررالل علرردال

ل معالل رر جاللعرردالل  ميررعالمرر الل أقرروال التنشرربالالرراالقة ررعالل علرردالل أعد ررع شرره والسيبيعترروالل دلةالل ترر
عالل ع رلال  الققررالل علردالمراالتر ال  الساتىالل قعاءال جعدالم الكرةالل لصرح حي المرعلدألال  مرعالمر

ال.1قة عالل علدال  عقاد دلةال
سباقتبا ال  الققرالل علدالت اللإليا الل  جالتحردالضلنوالكا عالل شرعس السل اهرااالل لتع قرعال

لمرردالل لحرر  الل رر جالترررس البا عة ررعالل للنيررعالسل لا يررعالسل تن يليررعالارري الل عامرردالسل ليررتخرا ال   رروال 
لال  ج ل ررربالل تررر التشرررل لاالقة رررعالل علررردالل أعد رررع الارررر ال الس  رررعال2ا  ررروال  رررعالدل يرررعال عة رررانالل علرررد

اتععيرررألالل دلةالل تررر التنعقررررالالررراالستررر الل عقررررالل علررردالسشرررعس الحرررحتوالس   لقررروالس يررربا السارررا نال
تعري والسك  كالل ج ل بالل تن يليعال ل  الل لعا عالم المةلالل لعلادالل ت التلرعالالراالسكيأيرعال ثباتلراال

لناالتر لالل أرإال  رىالماتيرعالققررالل علردال ر الابعرالل أئان ال  لال يرالل خاحعسك لالبعرالل اهااال
الل لبح الل سلالسلإليا الل تن يل ال عة عالل علد.

ال

 

 

 
 

                                                           
 اليرعاليرر يلا  الل رر ليزال رر ال ررا   القة رانالل علرردال رر الل تشررعيعالل جزلنررعج الل حبعرعالل ما يررع الديرر ل الل لحب قررانالل جامعيررع الال- 1

ال.62 الل جزلنع الصال2015
ال.52 الصال2005 ال الل جزلنعزلنع الدل الل ل مع  الل جالصاد عل  ت شيرالسلضح القة انالل علدال  الظداللإلحةاانالال- 2
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 المبحث األول: ماهية عالقة العمل )عقد العمل(
تق االقة عالل علدال ر ال ل ربالل تشرعيعانالل علا يرعالل لقا  رعالق رىال يرايالتعا ررجالل حة راال

انرراءالق ررىالققرررالقلررداليبررعاالارري الل عامرردالسحرراابال الاعيررعالل علرردالساعيررعالل تعا ررر ال  رركالمرر المبررر
ل علرردالس ررشالل شررعس السل اهررااالل ترر التحررردتاالل قرر ل ي السل ررن لالل لتع قررعالاتن رريلالقة ررانالل علرردال

ن يلانالل خاحرعالبا ليراندالل يايريعالل ج تعيرعالل تر التعتبرعالمر الل ت الكميعلالماالتععالل ق لقرالسل ت
ال.1 ال ال ج زالمخا أتلال ن ااالل عااالسل ت

تر لالل لبحرر المألر االققررالل علردال رر الل لح ربالل سلالالل تععيرألالبعقررالل علررداليرنتناسلال ر ال
شررعس الحررحعالقناحررع ال رر الل أررعاالل مررا  السالالل أررعاالل سلالسال رر المرر الل ناايررعالل أقليررعالسالل تشررعيعيع

سالل تررر الترررتلالبلرررعا تي الل أرررعاالل سلالالل عقررراد ال مررراالل لح ررربالل مرررا  المعلاررردالل عقرررادالقة رررعالل علرررد
 ل عا عالل تجعيبيعالسالل أعاالل ما  المعا عالل تمبيت.

 المطلب األول: مفهوم عقد العمل
 عتبعالمصح حالققرالل علدالارري الل علرر ال  ال رلال يرتعلدال  ال ر الارل رعالتر لالل قرع السلراءال
 يحرردالمحرردالمصررح حال  جررا الل خرررمانالسيررل الكرر  كالكرر  الل عامررداليرر لعال رر ةالقل رروال صررراابال

الل يررتغةلالبشرراقعمررر الالمعع ررع علرردال لرررةالمعينررعالمقاارردال لررعالسمرر المررةلالترر  الل تيررليعال لهرر الل
مراالزل رتالاعيرعالالسبا ترا  ل  جالتععضال والل علرالالمر ال بردالل حبقرعالل بعل لزيرعالبعررالظلر  الل مر  ة ال

لإل لدةالت عبالدس لالتاماالس يايياال  ال اعلاالققرالل علردالباقتبرا  الت عييراال لبرر الاعيرعالل علردالسل ر جال
  لدةالكرردالمرر الل عامرردالال ا تقرراءبل لبروال حررشال  ررداليررعألال رر الققرررالل علررداللمتيررا المرر اليتعا رررالمعرروال

ال.2سحاابالل علدالت الل يبيدالل  ايرالإل شاءالل عة عالاينللا
ل تععيألال عقرالل علدالمر الل ناايرعالل أقليرعالسل تععيرألالل تشرعيع المر الينقيلالت لالل أعاال  ىال

الللعال مع .

                                                           
ال.52  الل جزلنع المعلعاليااش الصالالل  تصاد ع شيرالسلضح القة انالل علدال  الظداللإلحةاانالال- 1
ارر الحررااع ال شرربةالقة ررعالل علرردالل أعد ررعال رر الل تشررعيعالل جزلنررعجالسل لقررا   الل حبعررعالل س ررى الدل الاامرررال  نشررعالالارر القررزسزال- 2

ال.54 الصال2011سل ت زيع الل  د  
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ال
 الفرع األول: تعريف عقد العمل

با عللالم ال سلوالل تشابوالاي الققرالل علدالسالل عق دالل مع  ال ا الليتقة يتوالستليرز اللع روال
النالس  كرا المراصالبرو.الستر  يتقدالبهيا ال ا    الماصالبوال  ىاللا بالماال حبحاليتليزالبل لحأا

 . لال لنعالم التعردالل تعا يألالا  ول  جال 
 أوال: التعريف الفقهي

يرررع الق رررىالتععيرررألالققررررالل علررردالقررررةالتععيأرررانال قليرررعال عع ررروالل ررربعرالبب رررو  لتأا اليتعلررررال
 لناليبيعررعالاع يررعالق ررىالل علرر اال صررا حاليررعألالبلقتعررا ال ارررالل يررعلألالب  جررازال قلررالالماد ررعال

تعررا الآمررعالسالتحررتال شررعل والمقاارردالقرر ض الاينلرراال عع رروالل رربعرالل مررعالبب ررو  اللتأررا الي تررزاالبلق
عالسالتحررتال شررعل والمقاارردال لررع ال  ال للعررتالكرردالشررخإالآمررشررخإالا ضررعال شررايوال رر المرمررعال

تررر الل علررردال سالل نشرررا السالقنصرررعالىالسلررر دالثةثرررعالقناحرررعال عقررررالل علررردالسالل تعرررا يألالل أقليرررعالق ررر
ل تبعيعالسالقنصعالل لعالدس ال كعالقنصرعالل لررةالل ر جال عررالمر الاري الل عناحرعالل يايريعالكر  كال

 ترررزاالبل لبررروال ارررراليليرررعال  الل تععيرررألالل كمرررعالشرررل  يعالسل جرررامعال  ا رررعالل عناحرررعالتررر ال  اللتأرررا ال
بالل علررردالسالتحرررتال شرررعل والسال دل تررروالل شرررخاصالبا علررردال حيرررا الشرررخإالآمرررعال يرررلىالحررراا

ال .1ت ليلوال لرةالمحردةال سالليعالمحردةالمقاادال لعالمعي السالمحردالي أاسال
 ثانيا: التعريف التشريعي

ل   لررعالل ترر الققرررالل علرردالضررل المخت رريالل قرر ل ي السالال ررلاليلررتلالل لشررعاالل جزلنررعجالاتععيررأل
واللقتبرررعالل عقررررال دلةالشررره يعال حرررر تاال قرررىاللكتأرررىالاتحريرررراليع يررروالل عامررردالسالحررراابالل علررردال  ررر

  عقررادالقة ررعالل علرردالق ررىاللررعل الل لشررعاالل لغعبرر السالل أع يرر ال  رر المقا  ررعالبا لشررعاالل لصررعجال
قرالل علدالل أعدجالت الل عقررالل ر جال جر ال قحىالتععيأاالماحاالبعقرالل علدال  قرالقع والق ىال  و  الق

                                                           
يرر يلا  الل رر ليزال رر ال ررا   القة ررانالل علرردال رر الل تشررعيعالل جزلنررعج الل حبعررعالل ما يررع الديرر ل الل لحب قررانالل جامعيررع الال اليررعال1

 .63 الل جزلنع الصال2015
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تحتال دل توال سال شعل وال قاءال لرع الس أر البب ال علدال ر الحاابالل علدالسالاليتعلرالبلقتعا القامد
ال.1ل يع دجيألال س د الكدالم الل لشعاالل علا  السالل تععال

ل علررردال حهرررلالل عة رررعالاررري المررر المرررةلالل لرررادةالل س رررىالسالل ما يرررعال يرررتخ إالبرررب ال رررا   ال
 كررررعنالل عناحررررعالل يايرررريعالل ترررر ال حت يلرررراالل عقرررررالبحيرررر الل ليررررتخراالسالل لررررادةالل ما يررررعالل عامرررردالسال

تتعل   ل عامدالسالل ليتخراال  المألر االتر لالل قرا   التر الل شرخإالل ر جالير دجالقلرةال  عيراال سال
معنرر جالقلرر م ال سال تن رريلالسال حيررا الشررخإالآمررعاليبيعرر ال ساليرررسياالمقاارردال لررعال رر ال يررا 

ال.2 ماصاليرقىالل ليتخرا
 عناصر عقد العملالفرع الثاني: 

 للعتالمخت يالل تعا يألالل أقليعالسل تشعيعيعالق ىال  الققرالل علدال حت جالق رىالقناحرعال
 يايرريعالسترر التتلمرردال رر القنصررعالل علرردال سالل نشررا  القنصررعالل تبعيررع القنصررعالل لررعالسقنصررعال

سيرنحع ال ر التر لال 3ل لرةال  الت  الل عناحعاللع تالم الل عقرالل علداليتليرزالقر الل عقر دالل مرع ال
الت  الل عناحعالبا تأصيد.ل أعاال  ىال

 أوال: عنصر العمل
ل ررر جاليب  ررروالل عامررردال لصررر حعال  الل علررردالبلررراالالل جلرررريتلمررردالم ضررر االققررررالل علررردال ررر ال

يرررببالل ترررزلاالل عامررردالسال يرررتجيبال ت ليلرررانالتررر لالل ميرررع ال  ال عتبرررعالقنصرررعالل علررردالمحررردالل ترررزلاال
دالسالترر الل ليرتخرا القهر الل لررعالل ر جال هرر  المحردالل تررزلاالحراابالل علرردالساليرببالل تررزلاالل عامر

ال4.ا  كالقنصعالمزدسج
تعيي الل علدالل  جالي تزاالل عامدالببدلنوال  الل عقرالبصأعالحعيحعالكلراالال راليت  ىالل عا ري ال

اجلروالكا المهت  اليرتلالتحريررال ر االل علردالسال ج زال  ال ه  الضلنياالسال راليتلال  الققرالل علدال  لال

                                                           
ال.56-55صال ال2011 الل ت زيع معلعاليااش السل لقا  الالا القزسزالا الحااع ال شبةال ا   الل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالال-ال 1
الل ر ععالل عشعس  الالكيحدال- 2 الل ينعالل ما يع  الل لر يعال2011-2010قبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علدالل جزلنعج   

 2،ص ل ع ياال  قعاء الل جزلنع

ال.28 الل جزلنع الصال2005 شيرالسلضح القة انالل علدال  الظداللإلحةاانالل  تصاد عال  الل جزلنع الدل الل ل مع الال- 3
ال.64صال اليعالي يلا  الل لعلعالل يااش الال- 4
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سالمها ررروالبصررر  ةالمحرررردة ال ال جررر زال صررراابالل علررردالت  يررريالل عامررردالبررربجالقلررردال ضرررا  الآمرررعال
ال.1  الكا ال  المص حعالل ل ييعىالسالعس الل لتأشالق يلاال  الل عقرالاتما جالارسدالل ش
ق الل قاقرةالل عامعال له ال  ليتخراالت  ييالل عامردالببقلرالال مرع الليرعالل لتأرشالالليتمناءل

ق يلاال  الل عقرال  لالدقتالل ععس ةال   كال سالبّيببال  ةال اتعةال أر التر  الل حا رعال  لاللمتنرعالل عامردال
قرا ضال اليررساالسالتغييرعال ا عرعس ةال عتبرعالمخرةالبا تزلماتروالل للنيع الق ال دلءالل علدالل له يالبرو

  رر االل علرردال ليررزال ل لللررعالل عررعس ةال سالل قرر ةالل قرراتعةال قررى ال  ال ارررال  ال هرر  الل تغييررعالبصررأع
م  ترعال ر لاليتعري الق رىالحرراابالل علردال قرادةالل عامردال  ررىالقل روالل حر  البعررالزسللالل عررعس ةالسال

  تزلمرو الكلراال قعالقبر اللإلثبرانالتر  الل حا رعالق رىالل ليرتخراال ر  لالقجرزال ال هر  الل عامردالمخرةال
 لهرر ال  ليررتخراال  ال ه رريالل ليررعالبعلرردالليررعالل لتأررشالق يرروال  لالكررا ال  رركالل علرردالال ال خت رريال

الال.2لمتة االل تعياالق الل علدالل ح  
  la dépendance ثانيا: عنصر التبعية

ل عامرررعالالل ق لقررررس ال ررر الال11-90 رررلال عرررعألالل تبعيرررعال ررر ال رررا   الل جزلنرررعجالالكررر  الل لشرررعا
عاللإلشرعلألالسل ع ابرعالير ح ال ل لنص صالق يلاال  الل قا   الل لر  السال  لاالتعكالل معال  أقروال لر ال

ل ترر ال اليررعألالحرراابالل علرردالباقتبا ترراال اررر الل حقرر  الل يايرريعالمرراالل عامرردالل ترر ال خعررعال لرر
الالالالالالالال.3 با متمالالسالت ليلانالت لالل ميعمنحلاالل عقرال  ليتخراالسالي زاالل عامدال

 را   المرر  المصرعجالسالل لرادةالال674مقا  عالبا لشعاالل لصعجالقرعألالل تبعيرعال ر الل لرادةال
 ا   الل علدالل لصعجالتنإالق ىال    الل عقرالل  جاليتعلرالبلقتعا الل عامدالبرب ال علردال رر الال31

 .ا.جال ر الل أقرعةالمر الال7ترنإالل لرادةال س 4تحرتال دل تروالسال شرعل وال قراءال لرع حراابالل علردالسال
ل س ررررىالسالل ما مررررعالمرررر ال .ا.جالق ررررىال   خعررررعالل علررررالال رررر ال يررررا القة ررررانالل علرررردال   للبررررانال

 ل ياييعالل تا يع 

                                                           
 .4كيحدالقبرالل  عيل الل لعلعالل يااش الصال- 1

 -الا القزسزالا الحااع ال شبةالقة عالل علدالل أعد عال  الل تشعيعالل جزلنعجالسالل لقا   الصال70ال2 
 -ال اليعالي يلا  الل لعلعالل يااش الصال 703

ال الBejaia.dz.2019/2/3-WWW. Univ 19, 02:ل حبيععالل قا   يعال عقرالل علدال  الل قا   الل جزلنعجالالال- 4
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بلنصربالقل لرلالسالبب صىالماال ريللالم ال ر لن الل  للبرانالل لعتبحرعالالي دسل  الال 1الل أقعة
 .تن يلالل علدالل  جال ععوالل ليتخراال عل  لالبعنا عالسالم لظبعال  ال يا 

  الينأررر سلالل تع يلرررانالل تررر التّصرررر تاالل ّيررر حعالل ّيررر ليعالل تررر ال عينلررراالل لّيرررتخراالال 3ل أقرررعةال
ال.1 ّيتوالل عاد عال ي حاتوال  اللإلدل ة ثناءالملا ال

  صور التبعية -أ 
الل تبعيعال  ىال  قا الل تبعيعالل قا   يعالسالل تبعيعالل  تصاد ع.

 التبعية القانونية  1ال
 دل ةالسال شررعلألالحرراابالل علرردالبحرر ال هرر  ال لرر لال قصرررالالرراال يررااالل عامرردالبا علرردالتحررتال
كلاالت لرعال ر ال  عامدالبشرب التحريررالل لح ر  المنرو الل ميعالل حشال  ال حرل ال سلمعالسالت ليلان

 .ل جزلءلنالساللإللعلءلنالل  للبال تباقلاال  الاا عالمخا أتو
 االقتصاديةالتبعية  2

ل لصرررر الل  ايررررالل ررر جالال عامررردال  لرررعالباقتبرررا  ق رررىالاالرررعاللالل  تصررراد عتقررر االل تبعيرررعال
 يرتنأرالالم الللعال مرع ال ر  الحراابالل علرد السال عيشالمنوال ل الل لصر الل  ايرال حياتوالم الللع

للرر السالال2 ز روال تيجرع  ت لال عن البب الل عامدال حصدالق رىالمصرر كدال شا الل عامدال صا حوالسال
ق ررىالقنصررعي التلرررا الل رررمدالل نررات القررر الالل  تصررراد عسالتقرر االل تبعيررعالال شررايوال صرراابالل علرررد

ل عنصرعالل مّرا  ال هر  المر المرةلالل نشرا الل رعز الل عنيير ال لر ال قر االبا علردالسالالت المصر ل علدال
ال.3ل  جاليب  والل عامدال  المرمعالل لّيتخرا

 
 
 

                                                           
ال.ل لتع شالبعة انالل علدال11-90م ال ا   الال7ل لادةالال- 1
ال.66 ا   الل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالسل لقا   المعلعاليااش الصالال شبةالا القزسزالا الحااع ال- 2
 الل جزءالل ما   ال ال شبالقة عالل علدالل أعد عالسلآلثا الل لتعتبعالقنلاا القزسزالا الحااع الل  ليزال  الشعحال ا   الل علدال- 3

ال.54  ىال52 الل قبع الل جزلنع الصال2010 الدل الل خ رس يع الل حبععالل س ى
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 ثالثا: عنصر األجر
حقرر  الل يايرريعالل لعتررعألالالرراال  علررالالبحيرر القع ترروالل لررادةالل س ررىال عتبررعالل لررعالمرر الل 

ل صرراد ةالقرر المن لررعالل علرردالل رس يررعالبشررب الالا ررعالال1949 يررنعالال95ل رس يررعال  ررلالالل تأا يررعمرر ال
الالل ل   

 سالكيربال لهر ال  التقرر ال يلتروال قررلال جالمها ربةالالل تأا يرع ال عن التعبيعالل ل  ال ر التر  ال
ايرررابوالسالتحرررردال يلتررروالبا تعلضررر ال سالبرررا ق ل ي ال سالل  ررر لنحالسينيرررعال  ررراالكا رررتالتيرررليتوال ساليعيقرررعال

سير عرررروالحررررراابالل علرررردال شرررررخإالمقااررررردالقلرررردال دل ال سالي د ررررروال سالمرررررمانال ررررررملاال سال قررررررملاال
تعنر التر  الل لرادةال  الل لرعالكيألرااليرل ال  الال 1بلقتعىالققرالليتخرلاالمهت  ال سالليعالمهت   

 ال2ارمرعال لصر حعالشرخإاليررقىالل ليرتخرتقر ال يلتوال قرلال سالتحردالبا تعلضر السال جربال دلءالل خ
ىالتععيألالقنصعالل لعالسال  لااللقتعألالبا لعالكحرشال ياير الليعال  الل لشعاالجال لاليتععضال  

  عامررردالارررشال ررر الل لرررعالمقااررردالالمررر ال .ا.جالترررنإالق رررىال  رررو  ال80  عامررردالمررر المرررةلالل لرررادةال
أروال  أقروالل علدالل ل د الساليتقاضىالبل لبوالمعتباال سالدمةاليتنايبالسال تان الل علد الادالترعكالتععي

ال. ل ال  كالل لقاادالل لا  الل  جالير عوالحاابالل علدال  عامدالمقاادالل علدالل ل د  
مر الال3دةالمقا  عالبا تشرعيعانالل علا يرعالقع روالل لشرعاالل أع ير البل لربالل لرادةال رإالل لراال

 عتبرررعال لرررعلال ررر المعنرررىالتررر لالل أصرررد الل لرررعال سالل علتررربالل عرررادجالق رررىال    الال3221 رررا   ال  رررلال
 سالليررعالمباشررعةال قرررلال سالقينرراالدالل لها رر نالسالل ل حقررانالبصررأعالمباشررعةالل يايرر ال سالل د ررىالسالكرر

لتعرحالمر المرةلالتر  الل لرادةال  الل لشرعاالال م اليعألالحاابالل علدالبيرببالقلردالتر لالل ميرع 
الال.3عل أع ي ال قحىالمأل ماالسليعاال  ل

ال
ال

                                                           
ال.69ا الحااع ال شبةالقة عالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالسل لقا   المعلعاليااش الصالالا القزسزال- 1
ال.6كيحدالقبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علد المعلعاليااش الصال- 2
ل حلا عالل قا   يعال  لع الم كعةال نيدالشلادةالل ركت  ل  التخصإال ا   الل لتلاق السالل ل ييع اللامععالاعلتيل ال ييلع الال- 3

ال.16ال–ال15صال ال2016/2017ل حق  السالل ع  االل يياييع الالميتغا لالك يع
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 مكونات األجر -أ
لدالل لرررعالق رررىالقررررةالقناحرررعالثااترررعالسال مرررع المتغيرررعةال خت ررريالتشرررهي لاالمررر ال  رررااال شرررت

  ا    الآلمع.

ال حت جالت لالل عنصعالق ىالثةثعالقناحعالسالت   :األجر الثابت  -1
 salaire national minimum garanti األدنى الوطني المضمون  األجر -1

ت الل حرالل د رىال  لرعالل لحبرشالق رىالكا رعالل علرالالل لرعلءالسالق رىالمخت ريالل نشرايانال
سالل قحاقرررانالسالل ررر جاليرررتلالتحريرررر المررر ال بررردالل حه مرررعالبلقتعرررىالل نصررر صالل تن يليرررعالليرررعال  ال

 قابرانالالليتشرا ة قا   القة انالل علدالمرنحالتحريرر ال  ير حعالل عل ميرعالبعررالبصرس الآمعالتعريدال
 جالاعر  الكرردالال) بالتلرااالل مةثيرع الاليلرانالل نقاايرعالسالمرراال يرلىل علردالسالل ليرتخرمي السالل تن 

ترلال  رعالال2009(ال أ اليرنعال قابانالل ليتخرمي تحادالل عااال  علالالل جزلنعيي السالم الل ي حعالساللإل
  ال  الال2010لاتررلءالمر اللرا أ الال15000  رىالال12000ل لعالل  ين الل د رىالل لعرل  المر ال

ارل رعالمر الال18000  رىالال2011 لا عاليربتلبعالالتلتال  عوالآمعالمعةالبلقتعىاللتأا الل ّمةثيعال  
 .1ال2012لا أ ال

 ألجر األساسي)القاعدي(ل -2
 قصرررررالبررررا لعالل يايرررر الترررر الل لررررعالل لحررررااشال للررررااالسالمنصرررربالل علرررردالل نرررراللالقرررر ال
ل تصنييالل للن ال  الل ليئعالل ليتخرمعالسال عرالبلمابعاللزءالمر الل علتربالل  امردالسيتلمردالدس  ال ر ال

ال 2سالل رر جال عررعألالبرربلعالل لنصرربالprestation سالل لنررا عالcotisationلاتيررا الل لشررا كانال
ل تررر التحرررردتاالقناحرررعالسالق لمررردالالل يرررتر  يعنقرررا البحيررر ال لرررنحال  ررردالمنصررربالمجل قرررعالمررر الل 

ل لنصرربالسالل ترر التخت رريالمرر المنصرربالآلمررع الكلرراال حررردالبصررأعاللزل يررعالارري الل عامرردالسحرراابال
ال.ل علد ال سالس شاللتأا الللاق الاي الملم  الل علالالسال ححا الل علد

ال

                                                           
ال.68صالال اليعالي يلا  الل لعلعالل يااش ال- 1
ال.67صالالاعلتل ال ييلع الل لعلعالل يااش ال- 2
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 ت الثابتة الملحقة بمنصب العملالتعويضا -ج
 اليت قرىالمبرا أال مرع ال لرالل عامردالمقااردالل علردالل لر د اليتقاضرا  ضا عال  ىالل لعالل ر جال

تيرررلىالبا تع يعررراناللإلضرررا يعالل تابعرررعال ررروال الستعنررر التررر  الل ميرررعالمجل قرررعالمررر الل تع يعرررانال
سالترررنإالال1ل لعتبحرررعالبلنصررربالل علررردالسالل تررر التأعضرررلااليبيعرررعالل علررردالسالل  رررعسألالل لتع قرررعالبرررو

 ألرررلالمررر القبرررا ةالمعتررربالالل لتع رررشالبعة رررانالل علررردالق رررىال  رررو  ال11-90مررر ال رررا   الال81ل لرررادةال
الايبالت لالل قا   الماي   

 صنييالل للن ال  الل ليئعالل ليتخرمع.ل لعالل ياي الل ناللالق الل ت -
ل يرررراقاناللإلضررررا يعالبحهررررلالقلرررردالالل تع يعررررانالل لر  قررررعالبحهررررلال  رميررررعالل عامرررردال سالمقااررررد

 سقةسةالل لنحقع. ل علدالل لعع البلاال يوالل علدالل  ي  سالال تناسب لل علدال ال الييلاالماحع
 .ل علدالسال تانجو الب  تاليعل عةسلنالل لعتبحعال -

سكيأيرررررعالايرررررا التررررر  الل تع يعرررررانالليرررررعال  الل لشرررررعاالل جزلنرررررعجالمرررررنحالتحريرررررراليبيعرررررعال
سل تر الالل لتع رشالبعة رانالل علردال11-90م ال ا   الال120ل جلاقيعالبل لبالل لادةال2ال يانأات ة

شرعس الل قا     التعا  الل تأا يانالل جلاقيعالل ت التبعاالايبالل شعس الل ت ال حردتاالتر لالالتنإ 
الل تشغيدالسال لهنلاال  التعا  المص حاالل عناحعالل تا يع ل علدالسال

 ل تصنييالل للن . (1
 دالسالت زيعلا.بلاال يلاالياقانالل علالمقايي الل علد (2
 .ل ل  الل ياييعالل ر ياالل لحابقع (3
ظرعسألالل علردالبلراال يلراالتعر يرالحعالبا  رميعالسل ياقاناللإلضرا يعالسالل تع يعانالل لعتب (4

 .ل لنحقع
 .ل لها  نالل لعتبحعالباإل تاليعالسال تان الل علد (5
  ئانالل علدالل لعيني الق ىالل لعدسد.كيأيانالمها  نال (6

                                                           
 .68 الصالل لعلعال أيواعلتيل ال ييلع الال- 1

 .87الا الحااع ال شبةالقة عالل علدالل أعد عال ال أ الل لعلعالل يااشال الصالا القزسزال- 2
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 تحريرالل نأقانالل لصع يع. (7
 ل تجعيبالساللإلشعا الل ليبش. تعةال (8
مرةالل علدالل أع  الل ت التعل المناحربالل علردال لنالل تبعرانالل صرعبعال سالل تر التتعرل ال (9

 .1ل خ.... تعلنالل ت  يالق الل نشا 
 األساليب القانونية لتحديد األجر-أ

تخت يالل  ياندالل قا   يرعال ر التحريررالل لرعال لنلراالمر التقر االق رىال يرايالل عقررالسل مرع ال
 سل تأا يانالل جلاقيع.الل تأا انق ىال يايال

 تحديد األجر عن طريق العقد-1
برررا عل اال  ق لقررررالل عامرررعالل لنصررر صالق يلررراال ررر الل قرررا   الل لرررر  السالبرررب الل عقررررالشرررعيععال

ل علدالمر الل عقر دالل عضرانيعال يرتلالل تأرا الاري اليع يروالق رىاللليرعالل لتعا ري السال  علال    الققرال
 رر لال عرررالل عقرررالالل عناحررعالسالمنلرراالقنصررعالل لررعالل رر جال عتبررعالمرر الل عناحررعالل يايرريعال رر الل عقررر

ل تررر اليتعرررلنلاال الالل مرررع اللنايررربعال تحريرررر الضرررل اليررريا التحريررررالل شرررعس الل ل  يررري عالل لم رررىالسال
بحي اليتأشالل حع را البهردالاعيرعالسال  لدةالميرتق عالق رىالتحريررالل لرعالل ياير الل ر جال حرردالس رشال

ال.2مناحبالل علدالكلاال ص نا اليابقاال
 الجماعية االتفاقياتو  االتفاقاتتحديد األجر عن طريق   -1

 عبررررعالم ضرررر االتحريرررررالل لرررر  السالمخت رررريالل تع يعررررانالضررررل الل صررررةايانالل لخ  ررررعال
ع رشالل لتال11-90مر ال را   الال7سال3 ر الل أقرعةالال120سالت لالماال كرتوالل لرادةل جلاقيعالال تأا يان

 رررر المجررررالالل لرررر  الل يايرررريعالل ررررر ياالل لحابقررررعالسالالل صررررةاياتلال ترررر التبرررري الالبعة ررررانالل علررررد
ال.ل خناللإلضا يعالسالظعسألالل علدال....ل تع يعانالل لعتبحعالبا  رميعالسالل ياقا

                                                           
ل لتع شالاتن يلالقة انالل علد الل لعرلالسل لتللالال1990 اعيدالال21  الالل ل  خ ال11-90م ال ا   ال  لالال120ل لادةالال- 1

 الل ل  خال  ال01-15سل معالال2015 الل لتعل الل قا   الل لا يعال ينعال2014د يلبعالال30 الل ل  خال  ال10-14با قا   ال  لال
ال.2015ل ي يعالال23 الل صاد ةال  ال72 ال  لال ا   الل لا يعالل ت لي   الج. . .ج الل لتعل ال2015ي  ي الال23

ال.66ل يااشال الصالالل لعلع اليعالي يلا ال الال- 2
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ق رررىاللليرررعالل علرررالالسال حرررحا الل علررردالل ترررابعي ال  ل ييرررعال سالالل تأا يرررعتيرررعجالتررر  السالال
الال.1ل تأا يع حااالل نشا الل  جال شل للال حا التحبيشالت  ال

 تحديد األجور معايير -ج
 ال سالق ررىالل س ررىال رر التحريررر القبررعالسارررةالزمنيررعتنرراكالّثةثررعاليررع ال تحريرررالل لررعالتتلمرردال

 ل ما معالس شالمعيا المزدسج.الع تاليعال ماالل  يي  ياياللإل
 يار المدةمع  -1

ترر  الل حعيقررعالق ررىال يررايالل أتررعةالل زمنيررعال قرررالت رر  الترر  الل لرررةال صرريعةالكا يرراقعال سالالتررتل
ل يرر اال سالمت يررحعالكا يررب اال سال يررب قي ال سالي ي ررعالكا شررلعالسال رر ال ل رربالل ايررا المرررةالل شررلعال

 2ل كمعالليتعلا .
 معيار اإلنتاجية أو المردودية -2

اقررررةال هررر  التقرررريعالت ررركال قررر االتررر لالل لعيرررا الق رررىال يررراياللإل تررراجالل ن قيرررعالسس قررراال لررر  الل ق
ل لر  الق ررىال يررايالمت يررىالمرراالتقاضررا الل عامرردالقر ال  ررااالل علرردال رر الل يررنعالل ميررعةالسالمرراالينررت ال
قرر الترر لالل لعيررا ال  رروال حقررشالمصرر حعالحرراابالل علرردالبحيرر اليررعتبىالبلررر ال ر ترروال يلرراال عحيرروال

 .3  الل لقااد  ليتخراالسالماال حصدالق يوال
 معيار المزدوج -3

 ق االت لالل لعيا الق ىالل لزجالاي الل حعيقتي الل يابقتي الليعال  الل لشعاالل جزلنعجاللقتلررال 
 التررريررعيقتي المخت أتررري ال ررر التحريررررالل لررعالتتلمررردالل حعيقرررعالل س رررىالس ررشالل نصررر صالل تن يليرررعالل 

                                                           
ال.143اعلتيل ال ييلعال الل لعلعالل يااش الصال- 1
ي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الل حبععالل ما يع الدي ل الل لحب قانالل جامعيع الال اليعال- 2

ال.66 الل جزلنع الصال2015
ال.71صال  أيوي يلا  الل لعلعالال اليعال- 3
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ال11-90ضريعال سالل تعا ر رعالل لهعيرعالبل لربالل قرا   الل ما يعالتتلمدال  الل حعيقرعالل تأاسال صر تاالسال

ال.ال1

 رابعا: عنصر المدة
شرررايوالسالمبعتررروال خرمرررعالحررراابال قصررررالالررراالل أترررعةالل زمنيرررعالل تررر ال عرررعال يلررراالل عامررردال ال
عررري الل قتبرررا الل نصررر صالتررر الل لررررةالل تررر اللتأرررشالل حع رررا الق رررىالتحريررررتاالمرررعالل ررررخ البل علررردالسال

ال.ل تن يليعالل لعل لالالال قا   يعالسال
ليررعالسالردةالل لرررةالل عل رر القرررةال شررهالالسال حررناألال عة ررانالل علرردالمحرراللت لرررال رر الل لجررا

محررردةالل لرررةالسالل علرردالل ل  ررتالسالترر الل نلررا جالل ترر الي عرربال يلرراالقنصررعالل لرررةالدس لالتامرراال رر ال
الل حقرررر  الل لتعتبررررعالقنلرررراقة ررررعالل علرررردالسالالإل لررراءتحريررررالل  تزلمررررانالسالل حقرررر  ال يرررريلاالبا نيرررربعال

ال2محردالل لرةالل قاقرةالل عامعال لخت يالل تشعيعانالل علا يع.العيعتبعالققرالل علدالليسال
 : شروط صحة انعقاد عقد العملالفرع الثالث
 رررا   الل علررردالا لترررو ال رررلالتلهنررروالمررر السضرررعالكا رررعالل قررر ل ي الل لن لرررعال  ررردالالليرررتقة يع  ال

ل ل بررو ال  ال اليررزللال خعررعال رر الل  ميررعالمرر الل ل لضرريعال  ررىال اهررااالل عامررعال ة تررزلاال اليرريلاال رر ال
شعس الححعالل تعا رالم الل لياندالل مع الل ت ال الت لرال صر صالماحرعالبشرب لاالضرل الالمجال

 تيرعجالق يروال اهرااال را   الل لرر  الل لحبرشالق رىالمخت ريالل عقر دالال  لقرالس  ل ي القة رانالل علرد
ال.3كقاقرةالقامع

 األهليةأوال: 
 ت يررعالل عامرردالقرر الحرراابالل علرردالبحيرر ال لهرر ال لرر لالل ميررعال  ال هرر  الشررخإالالتخت رري

ال.يبيع ال سالمعن جالقااال سالماص

                                                           
ا الحااع ال شبةالقة عالل علدالل أعد عال  الل تشعيعالل جزلنعجالسالل لقا   الل س ى الدل الاامرال  نشعالسل ت زيع الالا القزسزال- 1

ال.86 القلا  الل  د  ص2011
ي يلا  الل تن يلالل قا    ال عة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالقة عالل علدالل أعد ع الل جزءالل ما   الدي ل الال اليعال- 2

ال.36  ىالصالال35 الا القهن   الل جزلنع صال2002ل لحب قانالل جامعيع ال
ال.76 شيرالسلضح القة انال ا   الل علدال  الظداللإلحةاانالل  تصاد ع المعلعاليااش الصالال- 3
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نيررربعال صرررراابالل علرررردالل حبيعرررر ال جرررربال  اليتلترررعالبهامرررردالل ت يررررعالل ترررر التلهنرررروالمرررر ال با 
ل متصررراصالملا يرررعالكا رررعالل تصرررع انالل قا   يرررعال مررراال  شرررخإالل لعنررر جال   لررراالل ت يرررعال قاا لررراال

ل ررررن لالل رلم يررررعال  ل ييررررعالل ليررررتخرمعالبغرررررالل ن ررررعالقرررر الشرررره لاال ي السالايرررربلاالتحرررررد الل قرررر ل
ل رن لالل رلم يرعالسالل جلراناللال سال شخاصالبحي التحردالل ق ل ي السالل قا    الي لءالكا تالشعكعال م ل

سالل لصا حال سالل شخاصالل  ي ال للالحةايعال اعلاالل عق دالل علردال سالل تشرغيدالسالينرت القر التر لال
 جالسالما ليعالمر الملا يرعالتر لالل متصراصالال سدلم يعالمنعال جالللعال سالمص حعال مع الل تحريرال

م زمراال  شرخإالل لعنر جال جالم ييرعالالتن يلراال ال هر  الرالتبعموالللعالليرعالمختصرعال ا   راال سالقق
 1.ل متصاصبا تا  ال عرالققرلالبايةال عراالسال

 ثانيا: الرضا في عقد العمل
تعلرررعال اهرررااالل عضررراال  رررىالل ن عيرررعالل عامررردال ة ترررزلاال ال ا عضررراالتررر التحرررااشاللإل لدتررري ال جال
تحررااشال  لدةالل عامرردالمررعال  لدةالل ليررتخراالساليررتلالل تعبيررعالقنلرراالحررعلاعال سالضررلنياالايرربالل لررادةال

 ال ا تعبيعالل صعيحال ه  البا  تابرعال سالل  أرأال ساللإلشرا ةالل رل رعالق رىالل ل ل قرعال مراالم ال .ا.جال60
ه نال الل شررعساال رر الل علررداللن ال هرر  الايرربالل شررهالالل لتعررا ألالق يلرراالمررمةالل يررل تعبيررعالل عرر
 ر ال ارعلاالققررالل علردالل ر جاليتنايربالمرعالم تةتروالال البا عللالم ال  الل عامردالارعتبميعالدس التعدد 

سلررر دال كرررعل ال سالضرررغىالق رررىالاعيتررروال مرررعال ررراد الل   ررر االليرررعال  التررر ل الاللاتلرررالسال لباتررروال ررر  ال
 لرر الل ناايررعالل عل يررعالكميررعلالمرراالالل تصرراد عمرر اللقتبررا لنالالل حة ررال ميررعل ال بمرر ل الشررهةالآمررعال

 هرر  الل عقررررالحررراد لالبرراإل لدةالل لنأرررعدةالتتلترررعالانررر االمرر الل يررر حعال سالت لررررال رر المعكرررزال يرررلحال لررراال
ال.2ضعس جال ح بالل علدالم حالسالماحعال  لالكا اللالبأعضالشعس الق ىالل عامد

 ثالثا: المحل و السبب
شرر ءالعيأرراالد يقرراال  لحرردال رر الل قررا   الاالجال با تررا  الل لحرردالترر الل عت ررلال عحرر الل لشررعاالجال

االتر الل نشرا الل ر جالي د روالل عامردال لصر حعال  الل  جالي تزاالل لري ال  قيااالبرو السالل لحردال ر الا.

                                                           
ال.73صال اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج - 1
ال.01ال–ال9كيحدالقبرالل  عيل الل لعلعالل يااش الصال- 2
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معينراال هر  الم لر دلال سال رااةال   ل د  الل علدالسال شالل ل لحرأانالل تر ال أعضرلاالل عقررالسال هأر ال 
 سال ااةال  تعيي السالملهناال ماالبا نيبعال  يببال ل الل غعضال سالل لررألالل ر جال يرعىالل لتعا ررال  رىال

ال.1ل عامعاللآلدل تحقيقوالسال جبال  ال ه  المشعسقاالسالل المخا يال  ن ااالل عااالسال
   : أنواع عقد العملالمطلب الثاني

 ال ا س ىالققرالل علدالليعالمحرردالل لررةالجالبحعيقتي لدال  الل تشعيعالل جزلنعالتبعاالقق دالل ع
سالتر الل حرردالسالل ما يرعالققرررالل علردالمحررردالل لررةالمررعاللإلشرا ةال  ررىالققر دالل علرردالبا ت  يرتالل   رر ال

سققرالل تللي السليعتاالم القق دالل علردالسيرنحاسلالل تعرعألالق رىال  ركالمر المرةلالتر لالال سالل جزن 
ل لح بالل  جال يلنا ال  ىال  بععال عسا الل أعاالل سلالققررالل علردالمحرردالليرعالمحرردالل لررة الل أرعاال
ل مررا  الققرررالل علرردالمحررردالل لرررة الل أررعاالل ما رر الققرررالل علرردالبا ت  يررتالل جزنرر ال سالل   رر السل أررعاال

ال.ل علبعالققرالل تللي 
 عقد العمل غير محدد المدة الفرع األول:

مرررر ال .ا.جالتررررنإالال12ايرررربالل لررررادةالتنعقرررررالقة ررررعالل علرررردالبعقرررررالليررررعالمحررررردالل لرررررةال
 عنر ال  القة رعال الق ى   عتبعالل عقرالل لبعاال لرةالليعالمحردةال  ال  لال إالق رىالليرعال  ركالكتابرع

  رر  الققرررالالل علرردالتبقررىال انلررعالسالدلنلررعالمتررىاللتأررشالل حع ررا الق ررىالليررعال  رركال رر الل عقرررالسالترر ل
ل علدالم الل عق دالل عضانيعالسالالل ت التياتلال ر الليرتقعل الل لتلراق السالل  تصرادجال ضرا عال  رىال
  رركالققرررالل علرردالليررعالمحررردالل لرررةال لررنحالل عامرردالمعكررزال ررا    الدلنررلالسالتتلمرردالترر  الل حلا ررعال رر ال

 خحرربالالل ت ابرروتيررعيحوالمرر المنصرربالقل رروال  ال رر الاا ررعال  لرراءالقة ررعالل علررد ال سالال مها يررعقررراال
 2.لييلالسالبعرال تباااللإللعلءلنالل لنص صالق يلاال ا   اال سالل تأا يانالج

 
 
 
 

                                                           
ال.75ل جزلنعج الل لعلعالل يااش الصالالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعال اليعال- 1
الالhttps:// pmb.univ-15 19ال.2019/2/3ال.docnumال<saida.dzل ل  عاللإل  تعس  ال- 2
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الالفرع الثاني: عقد العمل محدد المدة
ل حدال  الققرالل علدالتبرعاال لررةالليرعالمحرردةالسال  ركالمر ال لردالل حأراتالق رىالليرتلعل يعال

القرر الل قاقرررةالل عامررعال لهرر ال  التنشررربال الليررتمناءلل ليئررعالل ليررتخرمعسالالدالارري الل عامرردل عة ررعالل علرر
-90مر ال را   الال12ايربالل لرادةال1ل جزنر رةالمحردةالي لءالبا ت  يتالل   ر ال سالقة عالل علدال ل

 لهرر ال اررعلاالققرررالل علرردال لرررةالمحررردةالبا ت  يررتالع ررشالبعة ررانالل علرردالتررنإالق ررىال    الل لتال11
الل  امدال سالل جزن ال  الل حا نالل لنص صالق يلاالحعلاعال د ا  

 ليعالمتجردة.القنرماالي ظيالل عامدال تنأي القلدالمعتبىالبعق دال شغالال سالمرمان -
يجربالق رىالممبتال ر المنصربالتغيربالقنروالم  تراالسالالقامدالبايتخةألقنرمااليتع شالل معال -

 بلنصبالل علدال صاابو.ل ليتخراال  ال حتأأال
 الالدس يعال لناليابعالمتقحع.قنرمااليتح بالل معالم الل ليئعالل ليتخرمعال لعلءال شغ -
 . ال  كالتزليرالل علدال سال يبا الم يليعقنرمااليبعال -
 قنرمااليتع شالل معالانشايانال سال شغالال لنالمرةالمحرسدةال سالم  تعالبحهلاليبيعتلا. -

ال عالل علدالسال يبا الل لرةالل لقع ة .ساليبي الار عالققرالل علدال ال  اللليعالت  الل حا نالمرةالقة
ع التخ رريالترر لالل شررليررعال  الل لشررعاالجاللشررتع ال رر الل عقرر دالمحررردةالل لرررةالل  تابررعال ال رر  لال

ل صراد ال ر الالترا عل ال تبرتال  يروالل لحهلرعالبل لربالالل تجرا  أ السالال2 قتبعالل عقرالليعالمحردالل لرة
بحي التع عالدق  ال قادةالت ييريالققررالل علردالمر الققررالمحرردالل لررةال  رىالققررالليرعالال6/1/2009

ال3سالل تلاءالمرتو.المحردالل لرةال ثناءاليعيا الل عقرالسال ي البعرالتنأي  الارس التحأأ
ال8 نال  يرروالل لررادةالقة ررعالل علرردالتنشرربالبعقرررالكترراا ال سالليررعالكترراا الكلرراال شرراالمررعالل ع ررلال  

 ترر ال ال ضررا عال  ررىالشررع الل  تابررعاللشررتع الشررعس ال مررع السالمرر الاينلرراالل حررا ناللمرر الترر لالل قررا   ال
الل لتعتبعالقنلا. ج زال اعلاال يلاالت لالل عقرالسلآلثا ال

                                                           
الال73 الصالشل جزلنعج الل لعلعالل يااالا القزسزالا الحااع ال شبةالقة عالل علدال  الل تشعيعال- 1
  الل تشعيعالل جزلنعجالسالال شبةالقة عالل علدالل أعد عالل  ليعال  الشعحال ا   الل علدالل جزلنعج الا الحااع الا القزسزال 2

ال.74صالل لقا   
 blog.com.2019/3/18.18-cabinetmaitremouas.over 06:ل قعان ال  لحهلعالل ع يا الل لتلاد- 3ال
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 أوال: الحاالت التي يجوز فيها إبرام عقد محدد المدة
يلراالم الت لالل قا   اليا أعالل  كعالق ىالل حا نالل قا   يعالل تر ال جر زال ال12ل لادةال صتال

 اعلاالل عقرالمحردالل لرةالسس دنالتر  الل حرا نالق رىاليربيدالل حصرعال الل لمرالالسالمر الترلالكردالققررال
ال1.يبعاالما للاال عرالبايةالسالقر لالل ثع

المرمانالليعالمتجردةالقنرماالي ظيالل عامدال تنأي القلدالمعتبىالبعق دال شغالال سالحالة األولى: 
ت ررر  التررر  الل حا رررعال ررر الل عقررر دالل تررر التبعملررراالم ييرررانالل بنررراءالسالل شرررغالالل عل ميرررعالمرررعال
بعرالل علالالم ال لدال  جازالقلدال سالمرمعالليعالمتجرردةالكا جرازالمشرعساالل يرهكالل حرير رعالسال

 ال أر المررةالمشعساالل تعلم لجالبليتغا لال شرعكعالك يريرل ال السالل لررةالل لحرردةال ر التر  الل عقر دالتر
الل خرمعالينتل الققرالل علد.ال با تلاءل خرمعالال  جازالل علدال س

تال رر الل لنصرربالتغيرربالقنرروالم  ترراالممبررقامرردالالبايررتخةألقنرررمااليتع ررشالل مررعالالحالةةة الثانيةةة: 
ال.ق ىالل ليتخراال  ال حتأأالبلنصبالل علدال صاابوسيجبال

ال قيااالت  الل حا عال لبالل قا   الشعيا  
  الل عة ررعالل لبعمررعالبعامرردالممبررتال رر الل لنصرربال عنرر الالل يررتخةأل ال  اليتع ررشالالشةةرط األول 

ال.  الل عامدال ي ال  المعا عالل تجعبعيعالمحردالل لرةالسالل ليتخراالبه  البعقراللالةاي الت لالل ميعال
إ لراالمت  أرعالم  تراال عنر ال  الل عة رعال رلالتنقحرعالسال ال  ال ه  الليرا الل عامردالل لمبرتالالشرط الثاني

مر ال .ا.جال  الال64سالال50لنصر صالق يلراال ر الل لرادتي ال لرةالمعينعالس شالاا عالم الل حا نالل 
ال .ا.ال65  المنصبالقل والايبالل لادةالال  البعرالل تلاءالاا عالم الل حا نال عادال د لجالل علد

قنرررمااليتح رربالل مررعالمرر الل ليئررعالل ليررتخرمعال لررعلءال شررغالالدس يررعال لناليررابعالالحالةةة الثالثةةة: 
 .متقحع

تتع شالت  الل حا عالبا قلالالل ت التتح بالل تجريرالبصأعالدس يعال ال ل  الل قلرالالتتجرردالسالتت رع ال
الال مةلالمرةالمتقحععالممدالقل يانالل صيا عالسالقل يانالل شح الل ي عالسالل بعانعالسالتأعيغلا.

 
                                                           

 74ا الحااع الل لعلعال أيو الصالالا القزسزال- 1
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القنرمااليبع ال  كالتزليرالل علدال سال يبا الم يليعالحالة الربعة: 
 أوال: تزايد العمل

 ررر ال شرررا الل ل ييرررعالبيرررببالل ح ررربالالل يرررتمنان ل لأرررال السالالل  تأرررااتتع رررشالتررر  الل حا رررعالقنررررال
 .1ل لتزليرالسالليعالل عادجالق ىالل لنت ج

 ثانيا: األسباب الموسمية
بحيرر ال  الل شررغالالتتجررردالبصررأعالدس يررعالسالمنت لررعال التنررت القرر ال  لدةالحرراابالل علرردالارردالقرر ال

الضغ  الما ليعاليبيعيعال سالل تصاد عالسالللتلاقيع.
قنرررمااليتع ررشالل مررعالانشررايانالسال شررغالال لنالمرررةالمحرررسدةال سالم  تررعالبحهررلال حالةةة المامسةةة:ال

ال.يبيعتلا
ل لرررتللالل لعررررلالسالال12-96مررر الل مرررعال  رررلالال2ةالتررر  الل حا رررعال د للررراالل لشرررعاالجالبل لررربالل لررراد

ل ترر الاررردنالحرر  الترر  الال2ل أقررعةالال122سال  عترراالل لشررعاالل أع يرر ال رر الل لررادةال11-90  قررا   ال
يبيدالل حصعال الل لمالالم الاينلاالل أنر رعال الل ت راتعلنالل لخت أرعالإل تراجالل يرينلان الل حا عالق ىال

 .2الل خ....
 المترتبة عن عقد العمل محدد المدة اآلثار

 ررررر لال  حرررررا نالق رررررىاليررررربيدالل حصرررررعال الل لمالل تررررر الس دنالت ررررركاللال12برررررا عل االل لرررررادةال
ل للن ارعال روال ا   راال ع يروال  اليتبكررال مععلاالل لشعاال ع ابعالل لأتشالل علردالضرل الل صرةايانال

برب الل عقرررال اررعاالمرر ال لرردالاا ررعالمرر الل حرا نالل لنصرر صالق يلرراالساليتبكرررالمرر المرررةالل نشررا الل رر جال
قر الاا رعالمر التر لالل ميرعالمرا جال  الل عقررالل لبرعاالاري الل ليرتخراالسالال ر  التبري ال روالسظيالم ال ل و

  ررااالس رر الاا ررعالقررراالال8  اهررااالل قا   يررعالمررةلالل متمررالترر  الل حررا ن الي ررزاالحرراابالل علرردال
ت لالل ميعال إلق ل الل ل لوالمرةلالل لررةالل لحرردةال ا   را ال  ال حعرعالمحعرعالمخا أرعالالليتجابع

                                                           
ل لتعتبعالقنلا الل  تا الالسلآلثا ا القزسزالا الحااع الل  ليزال  الشعحال ا   الل علدالل جزلنعج ال شبةالقة عالل علدالل أعد عالال- 1

ال.58 الصال2010ل ما   الدل الل خ رس يع الل جزلنع ال
ل لعلررعالالل رر ليزال رر ال ررا   ال علرردالل جزلنررعج ال شرربةالقة ررعالل علرردالل أعد ررعالسلآلثررا الل لتعتبررعالقنلرراالارر القررزسزالارر الحررااع ال- 2

 .75ل يااش الصال
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ي لوال  ىالل ييرالسكيدالل جلل  يعالسق ىالل لحهلرعالل جزلنيرعال  التمبرتال ر الل ررق  المرةلالل ج يرعال
ال1ل س ىالبحهلال اادال  تنأي ال للالل لعا ضعالسل يتئناأل.

الالثالث: عقد العمل بالتوقيت الجزئي الفرع
مررر ال .ا.جال لررر الكررردالقلررردالتقررردالمرتررروالقررر الل لررررةالل قا   يرررعالال13 صرررتالق يررروالل لرررادةال

  علرررد الق رررىال  التقررردالل لررررةالل لتأرررشالق يلررراالاررري الل علرررالالسالحررراابالل علررردالقررر ال صررريالل لررررةال
ال4با ت  يررتالل جزنرر يرراقانال رر الل يرر االت رر  الل لرررةالال8ل قا   يررعال عنرر ال  لالكا ررتالل لرررةالل قا   يررع

ل لرررةالسالتررلال دمررالالترر لالليررعالمحررردةالسيلهرر ال  الينعقرررالبعقرررالمحررردالل لرررةال سالاليرراقانال رر الل يرر ا
ال.2ل  جال حردالكيأيعالتحبيقوال97/473ل ن االم الل عق دالبل لبالل لعي االل تنأي جال  لال

ال13 ج زال اعلاالققرالبا ت  يتالل جزن ال لرةالليعالمحردةال  الاا تي ال صتالق يللاالل لرادة
الالستلا ال قا   الم الت لالل

  لالال الس رر الاا ررع  لالكررا الاجررلالل علرردالل لترر  عال ال يررلحالبايررتخرلاالل عامرردالكامرردالل   ررت
ال3ي بالل عامدالل للا يال  كال يبا القان يعال سال قتبا لنالشخصيع السسل شالل ليتخرا.

 الفرع الرابع: عقد التمهين
ل لتعررررل الققرررررالال27/2/1981ل لرررر  خال رررر الال07-81مرررر الل قررررا   الال10 صررررتالل لررررادةال

ق ىال  الققرالل تللري الال2014 سنالال9ل ل  خال  الال09-14ل تللي الل لعرلالسل لتللالبقا   ال  لال
ترررر الل عقرررررالل رررر جالت تررررزاالبل لبرررروالل ل ييررررعالل ليررررتخرمعالبعررررلا الت رررر ي الملنرررر المنلجرررر الستررررااال

 رعالمررةالل عقررالسيتقاضرىالقر ال  ركال لرعلالميربقاال حرردال  لتلل  الي تزاالمقاادال  كالبا علدال رريلااليي
يررر أا السيخعرررعالتررر لالل عقررررال  رررىالل اهرررااالل قرررا   السل تن ررريلالسكررر لالل قررر ل ي الل يايررريعالل نل  ليرررعال

 .ل جلاقيعالل لحبقعالق ىالقة انالل علدال  الل لجالالل للن السل تأا يانسل خاحعال
                                                           

ال.78ل لعلعالل يااش الصالال شبةالقة عالل علدالل أعد عال  الل تشعيعالل جزلنعجالسل لقا  الالا القزسزالا الحااع ال- 1
الال15saida.dz> -https:// pmb.univ 19ال.2019/2/3ال.docnumل ل  عاللإل  تعس  ال- 2
 الل ل  خال  ال01-15 الل لعرلالسالل لتللالبل لبالل مع1990لاعيدال21 الل ل  خال  ال11-90م ال ا   ال  لال13ل لادةالال-3

ال.2015ل ي يعالال23 الل صاد ةال  ال72ل ت لي   الل جعيرةالل عيليع الل عردالال الل لتعل ال قا   الل لا يعال2015ي  ي ال23
 

ال
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ل شررعق ال  لال ررلاليب ررأالسيهتترربالققرررالل تللرري المرر ال بررداليررعألالل لشررغدالسل للررتل السسحرريوال
يرر الل عشررر السييررجدال ررر الل لج رر الل شررعب الل ب رررجالسيعيرردال  ررىال  ررع الم ييررعالمعتلرررةالل ت رر ي ال

الل للن .
ي غىالققرالل تللي السل باالسبرس ال  حا ال جالضع البا متيرازلنالل لهتيربعال  حرعألالل مرعال

ال23  الس اةالل ليتخراال سالل للتل  ال قة ال  ةيالل ليتخراالست الاا نال صرتالق يلراالل لرادةال
ل لعرلالسل لتلل الضيال  ىال  كال لهر ال يرخالل عقررالبا تعلضر ال سالمر اللا ربالال81/07م ال ا   ال

ال.1سلارال سالبحهلال عان 
الالمبحث الثاني: اإلطار التنظيمي لعالقة العمل

ل تن يلر ال عة رعالل علردالل أعد رعال ر الل رن لالل قا   يرعالدس لال عرا ال ر التحريررالاللإليا  حتدال
  يررعالسالتن يليررعالمحررردةالتأررعضالق ررىالل علررالالس حررحا الست ليرروالقة ررعالل علرردالضررل ال يررعال ا 

 ر الاليرنتناسلال2 ر الل حقر  السالل  للبرانال  رةالل حرع ي ل علدالق ىالل ي لءال صرالضلا الل لياسلةال
قة رررعالل علررردالسال ثباتلررراالكلح ررربال سلالسإ رررىالتع يقلررراالستعرررري لاالالل عقرررادتررر لالل لبحررر ال  رررىالمعلاررردال

الكلح بالثا  .
 واآلثار المترتبة عنها المطلب األول: مراحل انعقاد عالقة العمل وإثباتها

ق ررررىاللررررعل المخت رررريالل تشررررعيعانالل علا يررررعالل مررررع التلررررعالقة ررررعالل علرررردال رررر الل تشررررعيعالال
ل جزلنررعجالبلررعا تي ال يايرريتي التتلمرردالل س ررىال رر المعا ررعالل تجعبررعالسل ترر التررعكالل لشررعاالتحريرررتاال
  تأاسضالل جلاق السل ما يرعال ر المعا رعالمراالبعررالل تجعيربال سالمراالتيرلىالبأترعةالل تعيريلال سالل تمبيرتال

 السينقيررلالترر لالل لح رربالال3يررا يبالسسيرراندالماحررعالمرر الايرر ال ثباتلرراسترر الارر  كالتتعررل الق ررىال 
ال  ىال عقي  الل أعاالل سلالمعلادالقة عالل علدال ماالل أعاالل ما  ال ثبانالقة عالل علد.

ال
                                                           

 الل لتع شالبا تللي  الل لعرلالسل لتللال27/7/1981 الل ل  خال  ال07-81م ال ا   الال24 23 ال12 ال11 ال10   عالل ل لدال- 1
ال.23/7/2014 الل ل  معال  ال112 ج. .ج.ج الل عردال9/8/2014 الل ل  خال  ال14/09بقا   ال

 79سليمان، الوجيز في قانون عالقات العمل في التشريع الجزائري، ص  أحمية - 2
ال.ال92 شيرالسلضح القة انالل علدال  الظداللإلحةاانالل  تصاد عال  الل جزلنع المعلعاليااش الصالال- 3
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 الفرع األول: مراحل عالقة العمل
معا رعالل تجعيربالسمعا رعالالدال ارال  التلرعالبلرعا تي ال يايريتا التلرا علاالقة عالل علعرال اب

ال.ست لالماالينتحع ال  يوال  الت لالل أعاالل تعييلال سالل تمبيت
 أوال: المرحلة التجريبية

مردالل جريررالتحرتالل لةا رعالس ر ال ترعةالتر يبيرعال صررالست الل لعا عالل ت الي ضعال يلراالل عا
ل تبكرررالمرر المررر الكأاءترروالسالليررتعرلدلتوال  قيررااالبا علرردالل ل كرردال  يررو السكرر  كالترر ال عحررعال  عامرردال

 ال1 أيوالإلثبانالملا توالسالمبعتوال  ال تقا الل علدالل لح   المنو.
  و  ال لهر ال  ال خعرعالل عامردالل جريررالت ظيأروال لررةالالم ال .ا.جالق ىال18تنإالل لادةال
شلعلال لناحربالل علردال لنالال12 شلع الكلاال له ال  التع عالت  الل لرةال  ىالال6تجعيبيعال التتعر ال

ال.ل تبتيدالل عا  
تحررردالل أتررعةالل تجعيبيررعال  رردال ئررعالمرر الل أئررانالل علررالال سالمجلرر االمرر الل علررالالقرر اليعيررشال

سمصررانإالكرردالقلرردالسكرردال حررااال شررا السكرردالمتح بررانالال مررتةأل  ررعلالال ل تأرراسضالل جلرراق  
ميرررت  المرررر الل ليررررت يانالل قلررررالالسل  ظرررراني الل مرررعالل رررر جاللعرررردالتحريرررررتاالضررررل الل عناحررررعال

تررر  الل لعا رررعالبرررا أتعةالل تللير رررعال  تعا ررررالل يايررريعال ررر الل تأا يرررعالجالبحيررر ال عتبرررعالل عقررررالمرررةلال
ال2ل نلان ال  الل عقرال ال ه  ال لانيا.

 مدة التجربة و كيفية تحديدها -أ
ل أترعةالل تجعيبيرعالل تر ال خعرعال لراالل عامردالمة راال  لشرعاالل أع ير الل جزلنعجالاردالل لشعاال

ستر التخت ريالمر ال ئرعالال3س  كالم ال لدالالا عالل عامردالمر الل تعيريالل ر جال صرر المر الل ليرتخرا

                                                           
ال134ا القزسزالا الحااع الل لعلعالل يااش الصالال- 1
ل جزلنعج الل حبععالل ما يع الدي ل الل لحب قانالل جامعيع ال اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالال- 2

الال80-79 الل جزلنع صال2015
قبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علدالل جزلنعج الل ينعالل ما يع الل ر ععالل عشعس  الل لر يعالل ع ياال  قعاء الالكيحدال- 3

ال14ل جزلنع الص
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 شررررلعالاينلرررراال رررر المناحرررربال لنالال6التتجرررراسزال  مررررع ال با نيرررربعال علررررالالل تبتيرررردالساللإليررررا لنال
الل جلاقيع.ال ةتأا يانكاالتحريرتاالشلعلالتا الال12ل تبتيدالل عا  ال

 أررر الظررردالل قرررا   اليرررا جالل لأعررر لال معرررااالل عامررردال أترررعةالل تجعبرررعال رررلال عررررال  زلميررراال لررر ال
قنلراالق رىالالل يرتغناء ييتالم الل ن ااالل عااالساللآلدل الل عامعالسم الثلعال ج زال صاابالل علردال

 ال ا لررر ال ال لرررلاالل لشررعاالجالمررنحالل يررعلألالاعيررعالل تأرراسضالل جلرراقمررةألالل قرر ل ي الل يررابقع
 ق رررىالقهررر الل قعررراءالل أع يررر الل ررر جاللقتبرررعالل عامررردال1تحريررررتاال  لررراالتحقرررشالمصررر حعالل حرررع ي 

م زمررراالبأترررعةالل تجعبرررعالمترررىال مبرررعالبلحتررر  الل تأا يرررعالسيقرررعالقبررر اللإلثبرررانالق رررلالل عامررردالبلحتررر  ال
ال2ل تأا يعالق ىالحاابالل علد.

 وضعية العامل القانونية أثناء فترة التجربة -ب
س رشال لراالالل لتبر يتلتعالل عامدالمةلال تعةالل تجعبعالانأ الل حق  الل ت اليتلتعالالراالل عامردال

يرررنإالق يررروالل قرررا   الل ررررلم  ال  ل ييرررعالسالل تأا يرررانالج السيعررررالل عقررررال ثنررراءال ترررعةالل تجعبرررعالمررر ال
ال3ل عق دالليعالمحردةالل لرةال  الل لقص دالمنلاالتمبيتوال  الل لنصبالل علدالبعرال جاالا.

 فترة التجربة فسخ العقد أثناء -ج
مر ال .ا.جالق رىال  روال جر زال  يرعلألال يرخالل عة رعالمرةلال ترعةالل تجعبرعال ر الال20 صتالل لادةال

سلقتبرررعالل لحهلرررعالل ع يررراال  ررروال حرررشال  ليرررتخراال  لررراءالال جالس رررتالدس التعررر يرالسمررر الليرررعال شرررعا 
ال4قة عالل علدالمةلالت  الل أتعةالباقتبا  الل ل تدال تقريعال ر لنالسم تةنالل عامد.

 أو الترسيمثانيا: فترة التثبيت 
م المةلالل نتيجعالل لحققعال  ال تعةالل تجعبعاليتلالتعييلالل عامدال  المنصبالقل والق ىال
 يايال  واليتلتعالبهامدالل ل تةنالسالل قر لنال   اليتح لال  كالل عقرالم الققرالم  تال  ىالققرال

                                                           
ال.138-137ا القزسزالا الحااع ال شبةالقة عالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الصالال- 1
ال.14كيحدالقبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علدالل جزلنعج الصال- 2
ال.139حااع الل علعال أيو الالا القزسزالا ال- 3
 .معلعاليااشال   الل لا يعالل ت لي   ل لتع شالبقاال01-15ل لعرلالسالل لتللالبا قا   الال11-90 ال ا   ال  لالال20ل لادةالال- 4
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اشالل تع يعال لان اليت  عالق ىالكا عالقناحعالل عقرالسكا عالل حق  الل ت الكا تالملن قعالقنوالممدال
ال.1سالل  ترل 

 تعةالل تجعيبيعالالل تلاءل قعان ال  لحهلعالل ع ياالليتقعالق ىال  والقنرالالل لتلادليعال  ال
 سالل تمبيتالا تلاءالل أتعةال سالتلريرتاالل لتأشالق يلاال  الل عقراليتعي الق ىالحاابالل علدال مبا  الب

  المنصبالل علد ال ماال  لالبق الل عامدال  المنصبالقل والدس البعرالل تلاءالل أتعةالدس ال مبا ال
 جعدالل عة عالال صا حالت لالل ميعالسم الثلعال عرالممبتاالضلنياالملام اليعألالل ليتخراال أيعال

الل علدالم الاي الل حق  السال ال عق د الل لييعة ال الل عاد ع ال  ق لقر الل حع ي  السيخعع ال لانيا منعقرة
ال.2انل  للب

الالفرع الثاني: إثبات عالقة العمل
تنعقرررالقة ررعالل علرردالبعقرررالكترراا ال سالليررعالكترراا الكلرراال شررع اال  يررواليررابقاالق ررىال يررايال  ال
ل  تابعالشع ال  عقادال ي اللإلثبران البرا عللالمر التر لالل شرع ال ريله ال ثبرانالل عة رعالبها رعالسيراندال

 التيررتخراالل  ثيقررعالإلثبرراناللإلثبررانالل لنصرر صالق يلرراال ا   رراال أرر الاا ررعالمرراال  لالكررا الل عقرررالمهترر ال
 مرراال  لالكررا الليررعالمهترر  ال ال لنررعالل عامرردالمرر الل  جرر ءال  يرراندال ثبررانال مررع الكشررلادةالل شررل دال

السل بينعالسالليعتاالم الل  ياند.
التناكالسياندال ثبانال مع التحعحالق ىالل ليت  الل عل  الكا  ج ءال  ىالبعرال  ضا عال  ىالت ل

ل ت الي تزاالالل لتلاق تيئعالل علا الالل لصا حالساللإلدل لنالل ت ال لاالقة عالمعالل ليتخراالممد
حاابالل علدالار عالل شتعلكانالم الل لعتبانالسل ل  الكدالشلع ال سالا ليحعال ييلعالل ل  ال

ال.ل ت الي تزاالل ليتخراالاتقر للاالشلعياال  علال
ال
 
 
 

                                                           
ال.80ي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الصالال اليعال- 1
ال.16كيحدالقبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علدالل جزلنعج الل لعلعالل يااش صالال- 2
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 المترتبة على إبرام عقد العمل اآلثار: الفرع الثالث
مرر الارري الل ل لضرريعالل ترر التحررعصالمخت رريالل تشررعيعانالل علا يررعالق ررىالضرربحلاالست عييررلاال
بلررراال عرررل ال ررر االمررر الل تررر لز ال ررر القة رررعالل علررردالل تررر التقررر اال يايررراالق رررىال ررر االمررر الل لصرررا حعال

شخصريعالمتعا ضرعال  رةالالسل تزلمرانل لتعا بعالس  علال  ر  القة رعالل علردالل أعد رعالتنشر الاقر  ال
الل عامدالسحاابالل علد.السل تزلمان الينحاسلال  الت لالل أعاالل تحع الل ىالاق  الل حع ي

 العامل والتزاماتأوال: حقوق 
  عامرررد السل تررر التيرررتلرالالسل لتلاقيرررعتنشررربالقة رررعالل علررردالمجل قرررعالمررر الل حقررر  الل للنيرررعال

بععلاالم الل نص صالل قا   يرعالسل ربعراللآلمرعالمر الل قرا   اللإلتأرا   الاينلراال هر  الققررالل علردال
ال.1ل حق  السل  تزلمانالل خاحعالبهدال ئع يايال

 حقوق العامل -أ
سل ت اليتعلنلاالل عقرالسل ن ااالل رلم  السل تأا يانالل جلاقيرعالسل قر ل ي السترنإالق يلراالل لرادةال

الم ال .ا.ج.ال6سال5
 ممارسة الحق النقابي -1

عامرررد الستررر الارررشالديرررت  جالمهرررعيال ررر الي يعرررعالل حقررر  الل ييايررريعالسل لر يرررعالل للن ارررعال  
 رررىال  ررروال السل حرررشالل نقررراا التررر لال جررربال  ال ألرررلالقاليرررعاللإلضرررعل  ل حرررشال ررر الملا البا ل لز رررعالمرررعال

ل نقرررراا  الال قتصررررعالق ررررىالملا يررررعال شررررا ال قرررراا ال حيرررربالاررررداليتعررررر ال  ررررىالل حعيررررعال رررر الل  تلرررراء
با حلا ررررعالل قا   يررررعالمرررر الل تلييررررزالل ل يرررر الق ررررىالل  تلرررراءالل ييايرررر الالسبا لقااررررداليتلتررررعالل عامررررد

الا .سل نقا
 الحق في التفاوض الجماعي -2

اقر  الللاقيرعالقبرعال دلةالاللكتيرا ست الل حشالل للا يالق اليعيشالل تلميدال  ت حدال  رىال
ال.2ل تأا يعالل جلاقيع

                                                           
ال.105ي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج المعلعاليااش الصالال اليعال- 1
ال.162 الصال2003 الدل الل قصبعال  نشع الل جزلنع الل  تصاد عقبرالل يةاال يب ال ا   الل علدال  الظدالل تح  نالال- 2
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 المشاركة في الهيئة المستمدمة-3
س  رركالقرر اليعيررشالملم رريللال رر ال للررزةالل لشررا كعالس ررشالل شرره يانالسلآل يررانالل لحررردةال رر ال

ال.1ماالي يلاالم ال .ا.جال90ل ل لدال
 والتقاعد االجتماعيالضمان -4

ست الاشال ياي البلجعال اعلاالققرالل علد ال ةارالق رىالحراابالل علردالل تصرعيحالبا عامردال
م ال دلءلنالتر  الل ميرعةالماحرعالقنرراللإلحرابعال تيجرعالال ةيتأادةالل لتلاق  ر التيئعالل علا ال

اررادعالقلررد الس رر الاا ررعالس اترروال يررتأيرال سجالاق  رروالمرر الل حلا ررعالل لتلاقيررعالل للن اررعال  عامرردال
معينعالسبعرردالمعري المر الل يرن لنالينتلر الققررالل علردالبا تقاقررالستر الارشالمهرعيال أيو الس  الي ال

ال ا   ا.
 حق الوقاية الصحية واألمن وطب العمل-5

ل لتع رررررشالال27/1/1988ل لررررر  خال ررررر الال88/07ستررررر الاقررررر  المن لرررررعالبل لررررربالل قرررررا   ال
بحلا عالل عامدالم الل لخايعالل ناللعالق المنات السبيئعالل علردالسل دسلنالل ليرتعل عالستتلمردالتر  ال

   ا عالكيأيعالليتعلالالل  ياندالسل حع الل تن يليعالل لةنلعالسإتباااليبدالمن لعال مرااليربالل علردالل
   واليلرألال  ىالل   ا رعالمر الل مرعلضالل للنيرعالكلراال  الل لشرعاال  رزاالل ليرتخراالق رىال  اليرر للاال

ال.الال2م ال .ق ىال77  الل ن ااالل رلم  الس شالماالتعلنتوالل لادةال
 مل وتسويتهاالمساهمة في الوقاية من نزاعات الع-6

ل لتع قرررعالاتيررر يعالمنازقرررانالل علررردالال ي ل قررر لس  ررركالس رررشاللآل يرررانالل لنصررر صالق يلررراال ررر ال
ل جلاقيررعالل ترر ال يرراتلال يلرراالل علررالالس  بررا الل علررردالالسل تأا يررانل أعد ررعالسل جلاقيررعال رر الل علرردال

البصأعال عا عالبغيعالل حأاتالق ىالل عة عالل  د عالل قانلعالاينللا.
ال
ال

                                                           
ال.107ال اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج المعلعاليااش الصال- 1
ال.164 الصالل يااشالقبرالل يةاال يب ال أ الل لعلعال- 2
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 حق اللجوء إلى اإلضراب -7
س  رركالالا ررعالسد اقرراالقرر المصررا حللالساقرر  للالل لاد ررعالسل لعن يررعالل للنيررعالسل لتلاقيررعال

ال6حقرر  ال صررتالق يلرراالل لررادةالشررعس السكيأيررانالتن يلررو الباإلضررا عال  ررىالبعرررالل اللاتررعلابشررع ال
الال.1م ال .ا

 العمال التزامات -ب
  لالكررا الل قررا   ال ررع ال  عامرردالاق  رراال أرر الل لقاارردال  زمرروالارربعرالل  للبررانال صررتالق رريللال

تررررنإ  ال خعررررعالل علررررالال رررر ال يررررا القة ررررانالل علرررردال   للبررررانالالمرررر ال .ا.جالسل ترررر ال7ل لررررادةال
الل ياييع 

  اليررر دسلال  صرررىالمررراال رررريللالمررر ال رررر لن الل  للبرررانالل لعتبحرررعالبلنصررربالقل لرررلالسيعل ررر لال -
 بعنا عالسم لظبعال  ال يا التن يلالل علدالل  جال ععوالل ليتخرا.

   ال ياتل لال  المجل دلنالل ليئعالل ليتخرمعال تحيي الل تن يلالسلإل تاليع. -
أررررر سلالل تع يلرررررانالل تررررر التصرررررر تاالل يررررر حعالل يررررر ليعالل تررررر ال عينلررررراالل ليرررررتخراال ثنررررراءال  الين -

 ملا يتوالل عاد عال ي حاتوال  اللإلدل ة.
   اليعلق لالترلايعالل   ا عالل صحيعالسل م الل ت ال عرتاالل ليتخراالس قاال  تشعيعالسل تن يل. -
تخراال رر ال يررا ال  اليتقب رر لال  رر لاالل ع ابررعالل حبيررعالسل رلم يررعالسل خا ليررعالل ترر اليباشررعتاالل ليرر -

 يبالل علدال سالمعل بعالل ل لظبع.
  ال شرررا ك لال ررر ال قلرررالالل ت ررر ي الستحيررري الل ليرررت  الستجريررررالل لعرررا ألالل تررر ال قررر االالررراال -

ل تيررييعال سال عا يررعالل ليئررعالل ليررتخرمعال سالمرر ال لرردالتحيرري الالتحيرري ل ليررتخراال رر ال يررا ال
 ل   ا عالل صحيع.

                                                           
 اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الل حبععالل ما يع الدي ل الل لحب قانالال- 1

ال.108 الصال2015ل جامعيع ل جزلنع ال
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سالشعكعالمنا يرعال سالزب  رعال  ال الت   ال للالمصا حالمباشعةال سالليعالمباشعةال  الم ييعال  -
تنا يروال ر المجرالالالمرعالل ليرتخرا الس  ال اللتأا  سالمقاس عالم الل باي ال  ال  لالكا التناكال

  شايو.
  ال ال أش لالل لع  مانالل للنيعالل لتع قرعالبا تقنيرانالسل ت ن   ليراالس يرا يبالل صرنعالسيرع ال -

ئرررررعالل تن ررررريلالسبصرررررأعالقامرررررعال  ال ال هشرررررأ لالمعرررررل  الل  ثرررررانشالل رلم يرررررعالل خاحرررررعالبا لي
 ل ليتخرمعال  ال  لال عضلاالل قا   ال سالي بتلاالي حتللالل ي ليع.

ال.1ل ناللعالق الققرالل علدالل  تزلمان  اليعلق لال -
 ثانيا: حقوق وواجبات صاحب العمل  

ل حررابعالل تبرراد  ال عقرررالل علررد ال رر  ال صرراابالل علرردالاقرر  السسللبررانالتقاارردالت رركالالباقتبررا 
الل ت اليتلتعالالاالل عامدال سالتقعالق يو.

  اق  الحاابالل علد -أ

كحرررررعألال ررررر الل عقرررررر ال  ال  ررررروال لهررررر الال اليرررررنإالل قرررررا   الحرررررعلاعالقررررر الاقررررر  الحرررررااب
الليتخةحلاالم الل شعس الل ت التحهلالققرالل علد.

 اإلدارة   سلطة التسيير و  -1
تتلمررردال ررر الل تررررلايعالل ةزمرررعال  يررريعالل حيررر ال  علررردالسب ررر  الل تررررلألالل ليرررحعةال إل تررراج ال

كالبايتعلالال  جعالل يبدال  تن يلالدلمدالل ل ييعالسلتخا الل ترلايعالل لةنلعال دلءالل علدالسمنلراالت ر
بحيرر الت رر  البلبرراد ةالمنأررعدةالمرر الل ليررتخراال رر الشررهدالالسل  عرربا ل ترر التتع ررشالبررا م السل صررحعال

ال.ل ن ااالل رلم  البعرال م الملم  الل علال
 سلطة التأديب  -2

ستررر اليررر حعاللتخرررا القق برررانالتبديبيرررعالتتأررراسنالد لرررعالمح  تلررراالايررربالل خحررربالل لعت ررربال
سيحررردالآثا ترراال رر ال يررا السلا برراالمرراالت رر  الترر  الل عق بررانالمر لررعالضررل اليرر لالتصرراقرجال صررنألاال

                                                           
ال15/11 الل لتعل القة انالل علد الل لعرلالسل لتللالبقا   ال21/4/1990 الل ل  خال  ال90/11م ال ا   الال7الل لادةال- 1

ال.معلعاليااشال الج. .ج.ج23/7/2015ل ل  خال  ال
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ل قررا   السل تأررا الل جلرراق  ال مررااللإللررعلءلنالل  للرربال تباقلرراالمرر ال برردالحرراابالل علرردال تيرر يىال
ترر  الل عق بررعالتح ررىالبعنا ررعالكبيررعةالمرر اليررعألالل شررعكاءالل لتلرراقيي البحيرر ال  لرراالتتليررزالبا ر رررعال

ال.1سيحغىالق يلااليابعالل ن ااالل عااال تصا لاالل  ثيشالبحق  اللإل يا 
 صاحب العمل  التزامات -ب

كر  القة رعالل علرردالم زمرعال  حررع ي التقرعالق رىالقرراتشالل ليرتخراالمجل قررعالمر الل  تزلمررانال
المقاادالمااليتلتعالبوالم الحةايان.

 حقوق العمال الفردية والجماعية    باحترامااللتزام -1
ل أعد رررعالسل جلاقيرررعالسمنلررراالاللاترررعلاالل حقررر  الل يايررريعال  علرررالالل ليرررتخرمعمررر الاررري ال ترررلالل تزلمرررانالل ليئرررعال

مرررر ال .اال  ررررىاللا رررربالل حقرررر  الال6سال5ل للنيررررعالسل لتلاقيررررعال اليرررريلاالل نصرررر صالق يلرررراال رررر الل لررررادتي ال
السل  تزلمانالالل لقع ةال  الل تأا يانالل جلاقيع.

 االلتزام بالوقاية الصحية واألمن وطب العمل-2
ل ليرررتخرمعالسلررر  ال د لجالتررررلايعالل   ا رررعالل صرررحيعالسل مررر الضرررل الالل ليئرررانال سلررربالا.ج

   لتلرررراالل رلم يررررعالس  رررركالب  شرررراءالتيئررررانالمه أررررعالارررر  كال رررر المخت رررريالسارررررلتلا السترررر الل ليئررررانال
ال07-88ل لنصررررر صالق يلررررراال رررررا   الل لتع رررررشالبا   ا رررررعالل صرررررحيعالسل مررررر السيررررربالل علررررردال  رررررلال

السل نص صالل تن يليع.
 االجتماعية االلتزام الناشئ عن قوانين التأمينات-3

سترر الل  تزلمررانالل ناشررئعالقرر الاقرر  الل علررالال رر المخت رريالل تبمينررانالل لتلاقيررعالل عينيررعال
سل نقر رعالل لقرع ةالبلقتعرىال ر ل ي الل تبمينرانالل لتلاقيرعالسمر الاينلراال  زلميرعالل تصرعيحال رر التيئرعال

السإ زلميرع  رااالل تا يرعال  شرعساال ر الل نشرا  الال10ل لختصعال   يلياال ر الظرعألالالل لتلاق ل علا ال
ل يررنعالالل تلرراءبررا ل  الل للن اررعال  علررالال رر الظررعألالثةثرري الي مرراالل ترر الت رر الاليررل ل ل تصررعيحال

الل ليتحقع.الل شتعلكانل لا يعالسك لالمب أال
ال

                                                           
ال.168  الل جزلنع المعلعاليااش الصالالل  تصاد عقبرالل يةاال يبال ال ا   الل علدال  الظدالل تح  نال- 1
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 اإللتزام الناتج عن القانون اإلتفاقي-4
ضرررررعال ررررر الل نصررررر صالسالل لأعالالل  تزلمرررررانل ليئرررررعالل ليرررررتخرمعالقنررررررالالل تزلمررررران التت  ررررريال

ل لقرع ةالبلقتعرىالاللإلتأرا  االق يلراال اهرااالل قرا   الل قا   يعال سالل تن يليرعالاردالكر  كالل تر التأعضرل
ل تأا يرررررانالسل تأا رررررانالل جلاقيرررررعالل لبعمرررررعالاينلررررراالسبررررري الملم ررررر الل علرررررال الايررررر التأرررررعضالتررررر  ال

مر ال .االسل تر ال التقردالال127ل تأا يانال أيلاالق ىال ححا الل علدالايبالماالتعرلنتوالل لرادةال
ل لعلر لالالراال ر المخت ريالمجرا نال يلعال ا   يعالقر الل  تزلمرانالل لقرع ةال ر الل تشرعيعانالسل رن لال

ل علررررداليرررر لءال يلررررااليتع ررررشالات رررركالل لتع قررررعالب ررررعسألالل علرررردال سالب ثررررا القة ررررعالل علرررردالل أعد ررررعال سال
ال.1للاقيعال  ال له ال  علالال سالمن لاتللالمباشعةالدق  الضرالل ليئانالل ليتخرمع

ال انتهائها عالقة العمل و وتعليق  تعديلالمطلب الثاني: 
 تاال  ررىالبعرررالل ع لمرردالسل سضررااالل ترر التأررعضالق ررىال ثنرراءالتنأيررتتعررعضالقة ررعالل علرردال

يع يلراال قررادةالل ن ررعال رر البعررالل اهررااالسالل  يرراندالمنرر التمبيترروال ر الل لنصرربال  ررىاللا ررعالل تلرراءال
 رر لاليررنتععضال رر الل أررعاالل سلالالل يررتمنانيعقة ترروالبصرراابالل علرردالببارررالل يرربا الل عاد ررعال سال

ا نالتع يقلرراالسكأررعاالثا رر ال  ررىالل يرربا الل ترر ال  ررىالتعررريدالقة ررعالل علرردالسل أررعاالل مررا  ال  ررىالارر
ال2ت دجال  ىالل تلانلا.

 الفرع األول: تعديل عالقة العمل
بعرالتمبيتالل عامدال  المنصبالقل والتحع الق ىالقة عالل علدالبعررالل يربا السل لشراكدال
ل ترر الترر دجالبررا حع ي ال قررادةالل ن ررعال رر البعرررال اهاملرراال مرراالمرر اليررعألالحرراابالل علرردال سالمرر ال

ال بدالل عامد.
 أوال: تعديل العالقة من طرف صاحب العمل

بررا عل اال  ررىالل قاقرررةالل عامررعالل لنصرر صالق يلرراال رر الل قررا   الل لررر  البررب الل عقرررالشررعيععال
ل لتعا ري ال رةال جر زال قعروال سالتعري روال  الباتأرا الل حرع ي ال مراالتعرريدالققررالل علردال هر  الاعضراال

                                                           
ال.122-110ي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج المعلعاليااش الصالال اليعال- 1
ال77 الصال أ الل لعلعالل يااشا  ال اليعالي يلال- 2
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ال62س رشالل لرادةالالل جلاقيعالل تأا يانل حع ي الس  البعرالل حا نالب  لدةالمنأعدةال سالق اليعيشال
ل تن رررريلال سالل تأا يررررانالال سمرررر ال ررررا   الل علرررردالل جزلنررررعج  ال عرررررلالققرررررالل علرررردال  لالكررررا الل قررررا   ال

الل جلاقيعالتل  ال  لقرال كمعال أعاال  علالالم الت كالل ت ال إالق يلاالققرالل علد. 
ل ناايعالل عل يعال له التعريدالل عقرالم اليعألالحاابالل علدالبيببالتغيعالشخصريعالالسم 

 ال أررر التررر  الل حا رررعالتبقرررىالل ل  يرررع اللإل عال سالل تنرررازلتررر لالل ميرررعالل حبيعيرررعال سالل لعن يرررعالكنقررردال
  لالاررررعالتغييرررعال ررر المررر ال .ا.ج  الال74قة رررعالل علررردال انلرررعالايررربالمررراال صرررتالق يررروالل لرررادةال

معالتبقرررىاللليرررعالقة رررانالل علررردالل لعلررر لالالرررااليررر االل تغييرررعالل  ضرررعيعالل قا   يرررعال  ليئرررعالل ليرررتخر
 يراال ر ال رعل الس أر الل ل  ريالليرتقعنالق يروالل لحهلرعالل عال1. انلعالاي الل ليتخراالل جريررالسل علرال 

مرررر الل لقررررع ال ا   رررراال  رررروال  لاليررررع التغييررررعال رررر الال  رررروال12/2/1990ل صرررراد ال رررر الال41751  ررررلال
ل علرردالل ل لرر دةالسالل حقرر  الل لهتيرربعالل  ضررعيعالل قا   يررعال  ليئررعالل ليررتخرمعالتبقررىالكرردالقة ررانال

يا يعالاي الل ليئعالل ليتخرمعالل جريرةالسالل علالالسم الثلال   الل نع الق رىالل قرعل الاتىالي االتغييعال
ال2ل لحع  ال يوالبا عرلاالل قاقرةالل قا   يعالليعالم ي .

 ثانيا: تعديل عالقة العمل من طرف العامل
ال ه  التعريدالل عقرالم ال بدالل عامدال ات الق الل قا   ال سالل تأا يانالجال سال يبا ال

 .تتع شالبا عامد
 تعديل عقد العمل ناتج عن القانون و االتفاقيات الجماعية -أ

ت  الل حا عاليتلالل تعريدالقنرماال ه  الل نإالل جريرال كمعال أعراالمر الل رنإالل قرر لالممردالال  
ل ع رررعالمررر الل لررر  ال ساللإل قررراصالمررر الل حجرررلالل يررراق ال ضرررا عال  رررىالل عرررةسلنال سالسضرررعالتررررلايعال

اللريرةالم الشب لاالتحيي الظعسألالل علد.
ال
 

                                                           
ال.ال77صالالل لعلعالل يااش ال اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج ال- 1
ل نشرعالسل ت زيرع ال لتلاقيرع الدل الل ل مرعال  حباقرعالسالل لتلاق المنازقانالل علردالسالل تبمينراناللالرجالباشاالقلع الل قعاءالال- 2

ال.47 الل جزلنع الصال2013
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 أسباب تتعلق بالعامل -ب
 سالشرلادةالملنيرعالتلهنروالالم تردتت خإال  ال ل ربالل ايرا القنررمااليتحصردالل عامردالق رىال

مرر الل لحا بررعالاتعررريدالشررعس الل عقرررالس رررال صرردالل مررعال  ررىال اررعلاالققررراللريرررالس رررال هرر  ال يرربا ال
ال1شخصيعالممدالتغيعالمها الل علدال سالتغييعال  الل لنصب.

 : تعليق عالقة العملالفرع الثاني
 قصرالالاالد ليعالسمتابععالل سضااالسل تح  لنالل ت التلعالالاالل حياةالل للنيرعال  عامردالمنر ال
ل تعيررريلال ررر الل لنصررربال  رررىاللا رررعالل تلررراءالقة رررعالبصررراابالل علررردالبباررررالل يررربا الل عاد ررررعال سال

بحيرررر الل عامرررردال هرررر  ال رررر ال اررررر الل  ضررررعيتي  السضررررعيعالل علرررردالل أع رررر الال  تلانلرررراالل يررررتمنانيع
 2سسضعيعالل علدالل ل  ت.

 وال: وضعية العمل الفعلي أ
ت الل  ضعيعالل عاد عال سالل حبيعيعال  عالقة رعالقلردال  التررألال  الل علردالمر الت ظيريال

سمر الالل عامدالت ال يرااالتر لالل ميرعالبا قلرالالسل نشرايانالل لح  برعالمنروالسل تر السظريالمر ال ل لرا
اي الل حق  الل ت التتعتبال  عامدال  الت  الل  ضعيعالل تر الترعتبىالل تبايراالسثيقراالات للرر ال ر المهرا ال

الال3قل و الل حشال  الل تع يعالل للنيعالسل  ظيأعال تيجعالل خبعةالسل  رميعالل لهتيبعال  الل علد.
 وضعية العمل المؤقتثانيا:

دس ال  الير دجال  ركالاليالقر الملا يرعالقل رو  عامدالل حشال  الل ت  رالتلنحالل ق ل ي الل حريمع
عال لنالمصررر حعالقامرررعال سال  لررراءال سال حرررعالقة رررعالل علررردالس  ررركال مررراالات  يأررروالبلللرررعالتلمي يرررال  رررى

 4ماحع.ال نتيجعالظعسأل

                                                           
ال.78 اليعالي يلا  الل لعلعالل يااش الصالال- 1
دي ل ال عالل علدالل أعد ع الل جزءالل ما    اليعالي يلا  الل تن يلالل قا    ال عة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالقةال- 2

ال.88 الصالع جزلن الا القهن  الل2002ل لحب قانالل جامعيع ال
ال.81صالمعلعاليااش الال اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج ال- 3
 صالل يااشال اليعالي يلا  الل تن يلالل قا    ال عة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعجالقة عالل علدالل أعد ع ال أ الل لعلعال- 4

ال.92
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المتعلةةق بعالقةةات  11-90مةةن قةةانون  64الحةةاالت القانونيةةة التةةي نصةةت عليهةةا المةةادة -أ
 .العمل

 اتفاق الطرفين ) االستيداع (  حالة -1
 رر الترر  الل حا ررعاليتأررشالل حع ررا الق ررىالتع يررشالققرررالل علرردال يرربا الم ضرر قيعالم  تررعال ررلال

سم الاي ال ثا  ال  والي  يالد عالل لرعالسكردال حردتاالل قا   الل حا  الادالتعكلاال  تأاسضالل جلاق ال
دالمر الملا يرعالمااليتعتبالق الققرالل علدالم الاق  ال ر الل  رميرعالسل تع يرعالسل تقاقررالسيلنرعالل عامر

 جال شررا اليررر الق يرروال بحررا الليررعال  ررواليبقررىالمتحأ رراالبررا حق  الل ترر اللكتيرربلاالقنرررالل يررتأادةالمرر ال
ل يررتيرلاالسقنرررال لا ررعالمرترروال ح رربالكتاايرراال ل قرروال عل رروال سالل يررتأادةالمرر المرررةال ضررا يعالسإ لال ررلال

 نقرال ر ال قراالت لالل ح بالس عال ق ل  البا  تحا  الست لالماال كرتروالل لحهلرعالل ع يراال ثرعالل حعر البرا
  غرررىالل حهرررلالل ليرررتب يالس عرررىالاعلررر االل عامررردال  رررىالمنصررربالقل ررروال سالمنصررربالالل قرررعل الل ررر جال

لإل لدةالاللتجرررا دس الل ق لقررررالل عامرررعال ررر الارررالالال65سال64ملاثررردالس  ررركالاتحبيرررشال اهرررااالل لرررادتي ال
 كررعنالل حررا نالل ترر الال53ل لشررتعكعال حع رر الل عقرررال  ررىال اا ررعالل عامرردالق ررىالل يررتيرلاالسل لررادةال

ال1عامدالم الاا عالل يتيرلا. يتأيرال يلاالل 
الالعطل المرضية -2

 تيجرعالقجرز الارر ياالال  الت  الل حا عال صبحالل عامدال  الاا عالليتحا عال تنأير الل أع ر ال  علرد
ل مررراليرر لءالكررا المررعضالقررادجال سالبيررببالالقرر الاا ررعالمعضرريعالم  تررعالممرردالل لررعضالي يرردال ررات 

ءالل   ررر الالا رررعالل شرررأتت  ررريالقة رررعالل علررردالستجلررررال ثا تررراال  رررىالالارررادعالقلررردال أررر التررر  الل حا رررع
 .ل لتلاق   عامد الستت أدالبا عامدالم الل ناايعالل لاد عالسل عةليعالتيئعالل علا ال

 أداء المدمة الوطنية-3
 .ا.جالسلرراءنالترر  الل حا ررعالتبكيرررلال لرراال ررإالالسترر الاا ررعال ا   يررعالمنصرر صالق يلرراال رر 
سيرررنإالال15/11/1974ل لرر  خال رر الال74/103ق يرروال ررا   الل خرمرررعالل  ينيررعالل صرراد البرررا معال

                                                           
ال.103 الل جزلنع الصال2002 الدل الل ل مع الل  تصاد ع شيرالسلضح القة انالل علدال  الظداللإلحةاانالال- 1
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قة رررعالل علررردالبيرررببالل خرمرررعالالتررر لالل مرررعالق رررىالتع يرررشالقة رررعالل علررردالسالل تللررري السيلنرررعال  لررراء
تالبهررداللمتيازلترروالبحيرر ال  الل عامرردالي ضررعال رر الاا ررعالل ترررل البقرر ةالل قررا   المررعالل اتأرراال1ل  ينيررع

ال2ل للنيعالكا تع يعالسليعتاالم الل حق  الل لتلاقيعالماقرلالل لعالسم حقاتو.
 ممارسة مهمة انتمابية عمومية -4

تررر الاا رررعال ا   يرررعال  لالتررر  عنالتررر دجال  رررىالتع يرررشالقة رررعالل علررردالستررر الاا رررعالينتقررردال يلررراال
سيت  ريالل ليرتخراالقر الد رعالل عامدال  قيااالبللااالل تخاايعال  ال  واليتأع البصأعالك يعال ل  الل لللعال

ال ل   .
 حرمان العامل من الحرية -5

 ثنررراءال يرررااالل عامررردالبعل ررروال رررراليرررتلالابيرررواللاتياييرررااليررر لءالكا رررتالل تللرررعالمعتبحرررعالبعة رررعال
ل علدال سال  الل أعدالل لتابعالم ال ل والل ت بوالمرا جالل علردالسيتعتربالق رىالابيرواللاتياييراالت  يريال

 علماال قعينعالل بعلءةالل ت ال إالق يلاالل ريت  .ل علدالس رالكعيالل لشعاالل جزلنعجالت لالل لبر اللات
 صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة -6

كميعلالماالتأعضالبعرالل محاءالسل لخا أانالل للنيعاللتخرا البعرراللإللرعلءلنالسل عق برانال
ل تبديبيعال سالل اتيايانالل لتلم عال  الت  ييالل عامدالل لعن ال لرةالمعينرعالقر الل علردالاير ال لنرعال

 ال3ل  تحا البلنصبالقل والبحهلال  كالل لعلءالل تحأ  .م ال
 ممارسة حق اإلضراب-7

 عتبررعاللإلضررعل المرر الل حررا نالل قا   يررعالل ترر الترر دجال  ررىالت  رريالقة ررعالل علرردالباقتبررا  ال
ال.اشالمحل الديت  ياال لا يالس شال لعلءلنال ا   يعالمحردة

ال
ال

                                                           
كيحدالقبرالل  عيل المحاضعلنال  ال ا   الل علدالل جزلنعجالتع يشالقة عالل علد الل ينعالل ما يع الل ر ععالل عشعس  الل لر يعالال- 1

ال.3الصل ع ياال  قعاء الل جزلنع 
الال.85 ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الل لعلعالل يااش الص اليعالي يلا  الل  ليزال  الال- 2
ال.88 اليعالي يلا  الل لعلعالل يااش صالال- 3
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 عطلة بدون أجر-8
 .ا.جالق رررىالال56ل لرررادةال حرررشال  عامررردالل يرررتأادةالمررر القح رررعالاررررس ال لرررعالايررر الترررنإال

  و  ال له ال  ليتخراال  ال لنحال مإالتغيبالماحعالليعالمر  قعالل لعال  ىالل علالالل ر ي الترلال
بالايبالل شعس الل لحردةال ر الل ن رااالل ررلم   ال  ال  الل قرا   ال رلال عحر ال جالبحالعالمايعال  تغي

جالسيلهررر الل قررر لال  المررررتلاالت ررر  ال صررريعة الال تأا يرررانت ضررريحالبشرررب لاالسترررعكالتحريررررالشرررعسيلاال
ل حررا نالل لرر ك  ةال رر الل لررادةال قررة ال  ال  التنرراكالبعرررالل حررا نال ررلاليتحررع ال  يلرراالال  ررى ضررا عال

الل لشعاالل جزلنعجالممدالل ت  ي ال ثناءالل علدال سالل لتابععالتعبإ الل يبا الل تقنيعالسل ق ةالل قاتعة.
الالفرع الثالث: انتهاء عالقة العمل

مرررر الال66مررررةلالل لررررادةالالحررررا نالل ترررر التنتلرررر الالرررراالقة ررررعالل علرررردالمرررر  س دالل لشرررعاالجالل 
 الل عة رررعال  رررىال يررربا ال ا   يرررع ال يررربا القا ضرررعالل تلررراء .ا.جالليرررعال  الل أقررروالحرررنيال يررربا ال

ال. الل تصاد ع يبا
 المتعلق بعالقات العمل 11-90من ق  66أوال: الحاالت التي نصت عليها المادة 

 حالة البطالن أو اإللغاء القانوني -1

ل حرررا نالل تررر اليبحررردال يلررراالققررررالالىق رررمررر ال .ا.جالال137 ال136 ال135ترررنإالل لررر لدال
ل علررردال  ال  لررراالت ررر  الباي رررعالسقر لرررعالل ثرررعالكررردالقة رررعالقلررردالليرررعالمحابقرررعال اهرررااالل تشرررعيعال

 السكرر  كالكرردالانرررال رر الل عقرررالمخررا يال  اهررااالل تشررعيعيعالسل تن يليررعالل لعلرر لالالرراالل لعلرر لالالررا
ل قا    ال ضا عالكدالققرالم الشب الي دجال  رىال  قراصالمر الل حقر  الل تر الستحدالمح وال اهااالت لال

ال1منحتال  عامدالبل لبالل تشعيعالسل تأا يانال سالل تأا انالل جلاقيع.
ال
ال
ال
ال

                                                           
ال.79 الل لعلعالل يااش صالالرجالباشاالقلعال- 1
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 انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة -2
ل غرررعضالل ررر جال اعمرررتالمررر ال ل ررروال سالالل تلررراء ررر التررر  الل حا رررعالينتلررر الققررررالل علررردالبلجرررعدال

  البا تلرراءالل لرررةالل لتأررشالق يلرراالدس ال  اليتعترربالق ررىال  رركال جالل تررزلاالق ررىالقرراتشال ارررالل حررع ي ال
ال1 يلاال خإالضعس ةال قةاال ارتلاالل معالانيعال  القراالتجريرالل عقر.

 االستقالة -3
ل عة عال  الت  الل حا عالباإل لدةالل لنأعدةال  عامدالست الاا عالمر الل حرا نالل قا   يرعالالتنتل 

م ال .ا.ج ال با تا  الت الاشالمعتعألالبوال  عامردالسق رىالتر لالال66ل لنص صالق يلاال  الل لادةال
ل ميررعال  اليبرررجال لبترروال رر ال  لرراءالقة ررعالل علرردالمررعالل ليئررعالل ليررتخرمعالق ررىال  ال قررراالليررتقا توال

الل تأا يرررانقل ررروالبعررررال ترررعةال شرررعا الميررربشالس قررراال  شرررعس الل تررر التحرررردتاالالكتاايررراالسيغررراد المنصرررب
السل تأا انالل جلاقيع.

ل لررررر  خال ررررر الال75980سمررررراالليرررررتقعنالق يررررروالل لحهلرررررعالل ع يررررراالمررررر المرررررةلال عل تررررراال  رررررلال
مر الل لقرع ال ا   راال ال لهر ال ر ال جالارالالمر الال89صال2ل لج عالل قعانيعالل عردالال17/2/1992

ال2ديبيعالل لياسيعالل يعلأل.س الل ع جالل ل ل شال  جنعالل تبصدالدل ا للال  ال صر ال جال عل البا أ
 العزل أو التسريح التأديبي  -4

 خحربالليريلال ثنراءال يامروالالل ت ابرو سالتيرعيحوال ر الاا رعالي جبالل ليتخراال  ىالقزلالل عامردال
بعل ررو التخت ررريالد لرررعالل خحررربالمررر المحررربال  رررىال مررعالبحيررر ال  الل ن رررااالل ررررلم  التررر الل ررر جال حرررردال
ل لجالالل تبديب السيبيععالل محاءالل للنيرعالسد لرانالل عق برانالل لعت برعالل لحابقرعالسإلرعلءالل تنأير ال

الم الت لالل قا   .ال77ايبالل لادة
سمرر الارري الل محرراءالل جيرريلعالل ترر الينجررعالقنلرراالتيررعيحالل عامرردال رر الاا ررعال  لالمرراال  رررال
ل عامرردالارررس القرر  المقبرر لالتنأيرر الل تع يلررانالل لعتبحررعالبا تزلماترروالل للنيررعالسل ترر ال رررالت حررشالضررع لال

                                                           
ال.187ي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الل لعلعالل يااش الصالال اليعال- 1
ال.80الرجالباشاالقلع الل لعلعالل يااش صالال- 2
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ل ليررتخراالالسليررتلااال برردالحرررس ال ررا الل أصرردال ارررالل تب يررأالل  ترراا ال قررعل الل تيررعيحال1با ل ييررع 
قامةالتابعاال  ليئعالل ليتخرمعال تصرححبوالل عامدالل لعن الل  جال لهنوال  الت  الل حا عال  ال ختا ال

 2سماال خا يالت لاللإللعلءال عتبعالتيعيحاالتعيأيا.
 العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشريع -5

مر الال عتبعالقجزالل عامدالبصأعالك يعالق الل علدال يببالم الل يبا الل صحيعال سالل للنيرع
ل لباد ةالب  لاءالقة عالل علدالمعالل  تزلاالاتحلردالكا رعالل  تزلمرانالل لبع لنالل ت ال حشال  ليتخراال

ال.3ل ت التقع تاالل ق ل ي السل قعلألالسل ن لالل لعل لالالا
 التسريح للتقليص من عدد العمال -6

  التر  الل حا رعاللا براالمرااليرتلالتق ريإالل علرالالبيرببال زمرعالل تصراد عالت للروالل ل ييرعال سال
ال1988تععضلاال  ىاللإل ةيال سالل تصأيعالممدالماالاصدال  ل ييانالل  تصاد عالل عل ميعاليرنع

سل زمررعالل ترر السلللررعالل رربةد ال  الق ررىالل ليررتخراال برردالل  جرر ءال  ررىالل تق رريإال  الي جرربال  ررىالكا ررعال
ل  ياندالل ت الم الشب لاالل تق يدالم القردالل تيعيحانالممدالل تخأيرالم الياقانالل علرد الل علردال

محردال  الت لالل قا   السل لشرعاالمرنحال ةتأا يرانالسل تأا رانالجالحرةايعالتحريررالل جزن الكلاالت ال
 .4كيأيانالتق يإالقردالل ليتخرمي 

 التقاعد -7
تنتل الل عة عال  الت  الل حا رعالبلجرعدال اا رعالل عامردالق رىالل تقاقررالير لءالل تقاقررالل ليربشال

ينعال مراالال20دالسمرةالل علال50 سالل تقاقرالل نيب  ال ا تقاقرالل نيب الت الكدالقامدالت  عال يوالي ال
الينع.ال60ل تقاقرالل ليبشالت ال  ال حالال  ىالل تقاقرال بدالل ي الل قا    ال

                                                           
ل ل  معال  ال ال68ل جعيرةالل عيليع الل عردال1991د يلبعالال21م  خال  الال29-91م ال ا   ال  لالال73ل لادةالال- 1

ال.22/12/1991
ال.29-91م ال أ الل قا   ال  لال73ل لادةال- 2
ال.184 اليعالي يلا  الل  ليزال  ال ا   القة انالل علدال  الل تشعيعالل جزلنعج الل لعلعالل يااش صال- 3
ال. المعلعاليااش11-90م ال ا   الال73ل لادةالال- 4
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ليعال  ال اا عالل عامدال  ىالل تقاقرال ال عتبعالتيرعيحاالتعيرأياالايربال رعل الل لحهلرعالل ع يراال
 الكلررراال  ررروال ال جررر زال  ليرررتخراال اا رررعالل عامررردالق رررىال7/6/2007ل صررراد ال ررر الال338036  رررلال

ق ررىالل تقاقرررالل ليرربشالمررعالاللإلاا ررعال  لالترر ل عنال يرروالل شررعس الحررنرس الل ترربمي القرر الل بحا ررعال  
مر التر لالال66 عرالاا عالم الل حا نالل لنص صالق يلراال ر الل لرادةالالل ع لالال  الل تقاقرالل ليبشال 

ال1ل قا   .
 حالة الوفاة -8

 لررر الل ناايرررعالل قا   يرررعاللآلثرررا الل لتعتبرررعالقررر الالالقة رررعالل علررردتنتلررر البلجرررعدالس ررراةالل عامررردال
ل   اةالتتغيع ال ب  اةالل عامدال ال له ال   ثتوال  ال ح  لالمح وال  الشخصريعالل عامردالمر الل عناحرعال
ل ج تعيررعال رر الل عقرررال مرراال  لالترر   ال تيجررعالاررادعالقلرردالتت أرردالتيئررعالل عررلا الل لتلرراق البها ررعال

ا  رراةالل صرراابالل علرردال ا عة ررعال الل لصررعس اناليرر لءالبا لعرراهالسليعترراالمرر الل لصررعس ان ال مرراال
ال2م الت لالل قا   .ال74تنتل المبرنياال  لاالتنتقدال  ىالل   ثعالس شالماال  عتوالل لادةال

ال
ال

الال
 

 

 

 

 

                                                           
الblog.com.2019/3/18.18-cabinetmaitremouas.over 06:ل قعان ال  لحهلعالل ع يا الل لتلاد- 1
-2010كيحردالقبرررالل  رعيل المحاضررعلنال ر ال ررا   الل علردالل جزلنررعجالل تلراءالقة ررعالل علرد الل يررنعالل ما يرع الل ر عررعالل عشررعس  -2

ال.40 الل لر يعالل ع ياال  قعاء الل جزلنع الصال2011
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إجبببرا ابىإمبببراتى لعببب بىاال ببب ىمبببتخىاال ببب  ى اا  ببببت   تخى  ىىاسبببتل   يترتبببلى  ببب ى
ا طبريتخىاا تل عب يخمى  ب ىى ااتزا ب بتح ثىهذهىاألخترةىآث ره ىاال   ةىااتيىتترتلى نه ىحقبق ى

 تل رضبببةىى بببل ىمببب ى نه ببب ىإاببب ىااحبببر ى  ببب ىضببب   ى ي ببب ىاا صببب ا ىاامبببتخىىنزا ببب ىيثتبببر
 ى االتف عتبب بىإاببيىينر  نهبب مى قابب ى يبب ى ى شببر اىاالقبب ى ببخىمنببقى صبب اح مىا بب ىيقر انبباح  ىببةى

ىقصببب ىا ن ت ببب بىى1مألحكببب تىاا نصبببق ى  تهببب ىيبببيىااقببب نق ى ااتن بببت ىاا ل بببق ىاببب ااشبببر اى ا
اال  ىاافر ىةىهيىم ىخبل ىىقبقتىمبتخىاال  ب ى  ىاال  ب ىاا تب رهى بخىجهبةى مب حلىاال ب ى

 نتبببةمىا ن سبببنةى  ىا بببنلىتنفتبببذى لعبببةىاال ببب ى خبببل ى حببب ه ى  ى  ث ببب ىااقببب نقنيى بببخىجهبببةىث
اببنقىعبب نقنيى  ىتن ت ببيى  ىاتفبب عيىىا تث ابب ا الاتزا بب بىاا حبب  ةىيببيىاالقبب ى  ىا رعبب ى  ى بب تى

ااث نتبةى بخىىاا ب  ةى هقىنفسىااتلريفىااذيى  ر هىاا شبر ىيبيى2 نلىضرراىا طر ىاآلخرىا  ى
ى1990ينرايبببرى6اا تل ببب ىمت بببقيةى ن ت ببب بىاال ببب ىاافر ىبببةىاا ببب ر ىيبببيىى04-90ااقببب نق ىرعببب ى

اا ل  ى اا ت  ىتنقى   ى ن :"ىىلب ىنزا ب ىير ىب ىيبيىاال ب ىاحكب ىهبذاىااقب نق ىمب ىخبل ىيبيى
ىاال  ىع ئ ىمتخى    ى جترى   ت  تىاشأ ىتنفتبذى لعبةىاال ب ىااتبيىتبرطرىااطبريتخىإقاىاب ىيبت 

 ات بببقيةىهبببذهىااصبببرا  بى  جبببلىى.3ح ببب ىيبببيىإلببب رى   تببب بىت بببقيةى اخببب ىااهت بببةىاا  بببت   ة"
اا شببر ىنببق تخى ببخىااطببر ىاح هبب ىتت ثبب ىااطريقببةىاأل ابب ىيببيىحبب ىاانببزا ىا ات ببقيةىااق ىببةى   ى
اا جببببق ىإابببب ىاا حبببب ع ى يببببيىح اببببةى بببب تىنج حهبببب ى ل بببب ىااطببببر ىاا ت ببببررى  ىي جببببأىا ق بببب  ى

هببذاىاافصبب ىاات ببقيةىااق ىببةىا ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةىيببيىاا نحبب ىىات ببقيته مىاببذاىسببنتن   ىيببي
ى.ت قيةىااق  ئتةىييىاا نح ىااث نياأل  ى اا

                                                           
يببيىااجزائببرمى ارىااهق ببةىا طن  ببةىىاالعتصبب  ىةرشببت ى اضبب مى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةى ااج   تببةىيببيى بب ىا مببلح بىى-1

ى.11م 2003 اانشرى ااتقتيعمىااجزائرمى

يببببيىااقبببب نق ىااجزائببببريمىااطنلببببةىااث اثببببةمى يببببقا ىىاالجت بببب  ي ح تببببةىسبببب ت   مىآاتبببب بىت ببببقيةى ن ت بببب بىاال بببب ى اا بببب   ىى-2
ى.7مى 2005اا طنق  بىااج  لتةمىمخى كنق مىااجزائرم

ىيتفببريىى7مىااصبب  رةىيببيى6اا تل بب ىمت ببقيةى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةمىااجريبب ةىاارسبب تةىرعبب ى04-90 ببخىيبب نق ىى2اا بب  ةىى-3
مىااصب  رةى68مىج.ر.ج.جمى ب  ى1991 ى ب نرىى21مىاا  ر ىييى28ى-91مىاا ل  ى اا ت  ىا ا رسقتىااتنفتذيىرع ى1990

ى.25/12/1991ييى
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ىالمبحث األول: التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية
ى تزىاانزا  بىاافر ىةىييىعب نق ىاال ب ىعنب ىريبعىااب  قمى  ب تىااق ب  ىىجبلى  ىإ ى  ى

قبةى  ىبةى ت فتبثىمثبرةىااق ب ى ىحب ىاانبزا ىاطريىت هت ى  ىإا ى رىمنلضىا جرا ابىااتيىته
ىحب ي ى  ب ىااللعبةىمبتخىاال  ب ىى بخىجهبةى خبرمى  ب ىا ق ب   اا حب ع ى ااتبيىالىتحتب جى  ب 

 ت بببرىهبببذهىى1اا  بببت  تمىإقىتلببب ىهبببذهىا جبببرا ابىشبببرل ىجقهريببب ىاقنبببق ىااببب  قمى  ببب تىااق ببب   ى
اات ببقيةىا ببرح تتخىتت ثبب ىاأل  ىيببيىاات ببقيةى اخبب ىااهت ببةىاا  ببت   ةى تت ثبب ىااث نتببةىاات ببقيةى
خ رجىااهت ةىاا  بت   ةى يى نبرى ك تبلىاا صب احةمىانطلعب ى بخىهبذاىسبنتلرطىيبيىاا ط بلى

 ىاأل  ىإا ىاات قيةىاا اخ تةىا نزا ى اا ط لىااث نيىاات قيةىاا  رجتةىا نزا .ى
 ألول: التسوية الداخلية لمنازعات العملالمطلب ا

مب ى بخىاال  ب ى مب حلىاال ب ى  ى  ث بيىلريبيىىاتفب  ىقص ىا ات قيةىاا اخ تةىا نزا ى
ئ ىمتنه بب ى   ىتبب خ ى ىببةىجهببةىخ رجتببةىا نببزا ىااقبب ى اخ ببيىحبب ى  يىإىجبب  ى لعببةىاال بب ى  بب 

  ى بخىلريب ىا جبرا ابىاا حب  ةىيبيىاا نصبق ى  تهب ى قا ىييىإلب رىا جبرا ابىااق نقنتبةى
-90 ببخىعبب نق ىى3نصببعى  تبب ىاا بب  ةىاالتف عتبب بى االتف عبب بىااج   تببةىاا ل ببق ىمهبب ى هببذاى بب ى

ابى االتف عتبببب بىاا تل بببب ىمت ببببقيةى ن ت بببب بىاال بببب ىاافر ىببببةىتببببنقى  بببب :"ىى كببببخىا  ل هبببب ى04
ااج   تبببةىا ل ببب ى  ىتحببب  ىا جبببرا ابىاا اخ تبببةىا ل اجبببةىاانزا ببب بىاافر ىبببةىيبببيىاال ببب ى اخببب ى

  ببلهىىقببقتىاال  بب ىى3ااهت ببةىاا  ببت   ة"ى يببيىح اببةىا جببرا ابىاا نصببق ى  تهبب ىيببيىاا بب  ةى
ى2  ى   تىااهت ةىاا  ت   ة.مريعىاات   ى   تىرئت  ىاا ن شرى

اات   ى   تىىتن   ىييىاافر ىاأل  ىريعىاال    ط لىإا ىير تخىن ط ات ايىسنق  ىهذاىاا
 اارئتسىاا ن شرى اافر ىااث نيىريل ى   تىااهت ةىاا  ت   ة

ىلفرع األول: رفع التظلم أمام الرئيس المباشر
                                                           

ى.22س م م ىاض مى رجعرشت ى ىى- 1
ااقب نق ى يىن ت ةمااح  ىةىااق نقنتةىاألجرىييىااتشريعىااجزائريمى ذمرةىانت ىشه  ةىاا متقراهىييىااحقق مىت صبقىمراهى- 2

ى2017-2016مىااجزائببرم-  ببتن ن -سببتةمىج  لبةى نبب ىااح تب ىمببخىاب  ىست ا  س ببةمىم تبةىااحقببق ى اال بقتىاا االجت ب  يى ا
ى.224-225 
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 نبب ىنشببقهىخببل ىمببتخىاال  بب ى مبب حلىاال بب ىحببق ى  ببأاةى لتنببةى ببثلىمبب ألجرى  ى
مببرى قبب ىاال بب ىىجببلى  بب ىاال  بب ى  ىيتنببعىااتبب رجىاا بب  يىاا تقاجبب ى حببق ى نصببرى ببخىاالن

يببببيىح اببببةى تبببب هىىلنببببيىى04-90 ببببخىعبببب نق ىى4  بببب ى  ببببتقمىاا  س ببببةمى يبببب ىنببببقىاا بببب  ةى
يبيىمى ى بخىهبذاىااقب نق ىىقب تىاال  ب ى  برهىإاب ىرئت ب ىاا ن شبرى3ا جرا ابىاا ح  ةىييىاا ب  ةى

ىهذهىااح اةىىجلىاات تتزىمتخىح اتتخ:
 نببب   ىيتلبببتخى  ببب ىاال  ببب ىإتنببب  ىا جبببرا ابىاا نصبببق ى  تهببب ىيبببيىىولةةة :الحالةةةة األ 

 يىإتنبببب  ىا جبببببرا ابىااتببببيىحببببب  ته ىاا ل هبببب ابى االتف عتببببب بىى04-90 ببببخىعببببب نق ىى3اا بببب  ةى
ااتبيىيرتلبزىىااج   تةىاا نر ةىييىاا  س ةىن براىالبق ىااتفب  طى رمبزى بخىاا راعبزىاألس سبتة

ى  ته ىااتشريعىاال  ايى
  بلهى  ب ىاال  ب ى  ىى3يىاا ب  ةىيىح اةى ت هىا جرا ابىااقار ةىييفىية:الحالة الثان

 ىبببب تى ببببخىتبببب ري ىى8يريببببعى  ببببرهىإابببب ىرئت بببب ىاا ن شببببرىااببببذيىتتلببببتخى  تبببب ىتقبببب ى ىجببببقاهىخببببل ى
يريبعىاابت   ىى  ىييىح ابةى ب تىاابر ىاال   ىا   ق ىر ىرئت  ىرض ييىح اةى  تىى1ا خط رم

ى.   تىااهت ةىاا  ت   ة
 الثاني: التظلم أمام الهيئة المستخدمة الفرع

يبيىح ابةى ب تىاابر ى  ى ب تى" خىااق نق ىس اثىااذمرىييىاافقرةىااث نتبةىى4نصعىاا   ةى
اا  بت   ةىات تبزتىهبذاىاألختبرىاب ار ىمت متب ىىرض ىاال   ىا   ق ىاابر ىيريبعىاأل برىإاب ىااهت بة

يق بببب ىتىتبببب ري ىى15إ ى جبببب ىيببببيى ببببر ى ببببخى سببببن هىريببببضىاال  بببب ى  ىجببببز ى ببببخىاا قضببببق ى
 ط ببب ى  ىاا  بببت  تىيبببيى  ابببلىاألحتببب  ىالىىقببب تىجقااببب ى  ببب ىاسبببت   ى بببخىاا شبببر ىى2"را خطببب 

ااتببب خ ى بببخىخبببل ىا جبببرا ابىاا نصبببق ى  تهببب ىيبببيىاان ببب تىااببب اخ يىاحتببب ىىجنبببرىمببب حلى

                                                           
ى.42اا رجعىاا  م م ىرشت ى اض مى ن ت  ى- 1
.ر.ج.جمىاالبب  ىمىاا ت بب خىعبب نق ىت ببقيةى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةمىج1990ينرايببرىى6مىاا بب ر ىيببيى04-90رعبب ىىعبب نق ىى-
ى21 بببببببببببب ر ىيببببببببببببيىااى28-91مىاا لبببببببببببب  ى اا ببببببببببببت  ىا ا رسببببببببببببقتىااتنفتببببببببببببذيىرعبببببببببببب ى1990نببببببببببببقي نرى7ااصبببببببببببب  رةىيببببببببببببيىم6

ى.1991 ى  نرىى25مىااص  رةىييى86   ىمج.ر.ج.جم1991 ى  نر
ىس اثىااذمر.ى04-90 ى خىع نق ىرعى4اا   ةىى- 2
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ا ل  ب ى بخىعنب ىاا  بت  تمىم ب ى نب ى ابزتىىااتن تغىاالتب ميىاقبرارىاات بري ى االسبت   اال  ى   ى
قيىى  بب ىالببضىا جبببرا ابىاا  ببنقةىعنبب ىاات بببري   تىاببأ ىيبببنقىيببيىاان بب تىااببب اخ يىاا  ببت

إالى  ىاان ب تىااب اخ يىالىىكبق ىى11-90 بخىعب نق ىى4-73ح لىنقىاا   ةىااتأ ينيااط اعى
ىلنبببيى  ببب ىاال  ببب ىإتنببب  ىى1 ببب  لى20  ز ببب ىا ان بببنةىا   بببت   تخىاابببذيخىىشبببن ق ى عببب ى بببخى

ا جبببرا ابىااتأ ينتبببةىاا نصبببق ى  تهببب ىيبببيىهبببذاىاألختبببرى طنببب  اى  ببب ىقاببب ىيريبببعىت   ببب ى  ببب تى
ىااهت ةىاا  ت   ة.

   ىى تصبرىااطريب ىيبيىحب ى ن ت ب بىاال ب ىاافر ىبةى الىسبت  ىإقاىيإقاىم  ى س قهىاات
ىفشببب ىيبببيىقاببب ىخ مبببةىإقاىت  ببب ىمبببلىىعببب ىالبببخىيبببيىالبببضىاألحتببب  ى حببب   ةىع نبببعى ط انببب 

ةىاال  ب ىسبقمى برطىاانبزا ى  ب ىهت بةىع نقنتبط ن ى ييىهذهىااح ابةىالىيتنقب ى  ب ى ااطري  ىا
 .2اطريقةى  ىةى خرمىتتقا ىح ىاانزا 

 الثاني: التسوية الخارجية للنزاع الفرديالمطلب 
ىقصبب ىا ات ببقيةىاا  رجتببةىا نزا بب بىاال بب ىاافر ىببةىهببقىا جببرا ىااببذيىي جببأىإاتبب ىاال  بب ى
ال ىيش ىا جرا ابىاات قيةىااق ىةىااتيىت بعى اخب ىااهت بةىاا  بت   ةى قاب ىعنب ىاا جبق ىإاب ى

ى.3ااق   
لى  ىااتقيتب ىمبتخى جهب بىاان برىىققتىاب ىلبر ىث اب ىمهب  ىااتقريبىااذيى هيىا جرا 

 لببرا ىاانببزا ىعصبب ىااقمببق ىإابب ىت ببقيةىترضببيىااطببريتخى ط اتبب ايىاختصبب رىااطريبب ى م ببلى
ااقعببعى اا ح ي ببةى  بب ىااللعببةىااق ىببةىمببتخىاال  بب ى اا  ببت  تمى اقبب ى ريتهبب ى ن  ببةىاال ا تببةى

 لبرا ى لعبةىى  ىااطريقبةىااتبيىتهب  ىإاب ىإىجب  ىااح بق ى اا  ب   ةهيىتىاا ص احةى:"ا ل  

                                                           
 ا  يىنقا مى ذمرةىانتب ىشبه  ةىاات برجى  سترببىت صبقىااقب نق ىخب  ى ل ب مىم تبةىااحقبق ى اال بقتىاا ت سبتةمىج  لبةىى-1

ى.19-18مى 2014-2013ى-  تن ن - ن ىااح ت ىمخىا  ىس
ى.ىى31 س م معى رج ح تةىس ت   مىى-2
 
ى.24اافر ىةىييىاال  ىييىااتشريعىااجزائريمىاا رجعىاا  م م  ا  يىنقا مىت قيةىنزا  بىاال  ىى- 3
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اال بب ى قابب ىا سببت  اتىج تببعىااققا بب ىااتببيىاتفقببقاىاا جببق ىإاتهبب ى نبب ىاانببزا مى  ىت بب ىاا قضببق ةى
ى.1ييىااتشريعىاا ل ق ىا "

يفيىا صب احةى ااهت ب بىااتبيىتقبقتىمهب م ت ت ثىااققانتخىاا ق رنةىييىتن ت ىا جرا ابىا
ااقب نق ىاافرن بيىاابذيى م هب ىإاب ىىم نعى قم ىإا ى فتشىاال  ى   ى كسى1975  ىع نق ى

 هبقى ب ى خبذىاب ىاا تقاج ى   ى  تقمىاا حك بةى   ىإخطب رى فبتشىاال ب مى ك تلىاا ص احةى
ت بببقيةى ن ت ببب بىاال ببب ىاا تل ببب ىمى04-90اا شبببر ىااجزائبببريىيبببيىااقببب نق ىااحببب ايىعببب نق ىرعببب ى

ى  ى  تقمى فتشتةىاال  .اافر ىةىالخى ضعى ك تلىاا ص احةى 
اىاا ط بلىإاب ىإجبرا ىاا صب احةى بخىلبر ى فبتشىاال ب ىمبإجرا ى  ابيىسنتطر ىييىهذ

ىييىاافر ىاأل  ىث ىإجرا ه ى خىعن ى ك تلىاا ص احةىييىاافر ىااث ني.
ىالفرع األول: إجراء المصالحة من قبل مفتش العمل

يبيى ب ىاان ب تىاا ب م ى  م بعى ه بةىعتب تىاا صب احةىإاب ى فبتشىاال ب ىا قجبلىاأل برى
 فبببببتشىاال ببببب ى ااشببببب   ىىا ختص مببببب باا تل ببببب ىى1975-4-29اا ببببب ر ىيبببببيىى33-75رعببببب ى

 فتشبببببتةىاال ببببب ى ااشببببب   ىاالجت   تبببببةىحتببببب ىنصبببببعىاا ببببب  ةىااث اثبببببةى نببببب ى  ببببب ى نببببب :"ىتل بببببثى
اا  نقةىييىاا ن ت  بىاافر ىةىاا  مةىا ال  ىاالجت   تةىييىإل رى ه ته ىااقت تىا ا ص احةى

-75ض خىااشر اىاا نصق ى  ته ىا قجلىاافقرةىااث نتةى خىاا   ةىاأل اب ى بخىاأل برىرعب ى
اا تل بب ىا ال ااببةىاالجت   تببةىيببيىاال بب "ى لنقبب ىا بب ىنصببعىى1975 يريبب ىى29اا بب ر ىيببيىى32

ل ببلىريببعىااق ببتةىإالىإقاى ثنببعى  ى  تبب ىاا بب  ةىاأل ابب ىيببيىاافقببرةىااث نتببةى  بب ى نبب :"ىالىىقنبب ى
اانبببزا ىعببب ى بببرطىا  صببب احةىاببب مى فبببتشىاال ببب ى ااشببب   ىاالجت   تبببةىاا  تصبببةىإع ت تببب ى اببب ى

 .2يتقم ىهذاىاألخترىااتقيت ىمتخىاا صقت"

                                                           
ى.15-14 رجعىس م م آات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىاالجت   يىييىااق نق ىااجزائريمى ح تةىس ت   مىى-1
ى.235-230مراه يىن ت ةمى رجعىس م مى ىى- 2
   ىىاا تل  ىا ختص م بى فتشتةىاال  مىج.ر.ج,جممى1990يتفريىى6مىاا  ر ىييى03-90 خىع نق ىرع ىى5اا   ةىى-
مىج.ر.ج.جمى   ى1990جقا ىى10مىاا  ر ىييى11ى-96مىاا ل  ى اا ت  ىا أل رىرع ى1990يتفريىى7مىااص  رةىييى6

ى.1996 ا ىى12مىااص  رةىييى36
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نتتجبببببةىا مبببببلح بىااتبببببيىلبببببر بى  ببببب ىاا ن ق بببببةىااق نقنتبببببةى االنتقببببب  ى بببببخىاان ببببب تى
اا تل بب ىا فتشببتةىاال بب ى مببن ىى03-90االشببتراعيىإابب ىاان بب تىاا تنرااببيى طلبب ىمبب  رىعبب نق ى

  رى فتشىاال  ى  ىهقىإالىه زةى مب ىمبتخىاال  ب ى  ك تبلىاا صب احةىااتبيىحب  ه ىاا شبر ى
ى28-91مرىاا لببب  ى اا بببت  ىا قجبببلىاا رسبببقتىااتنفتبببذيىسببب اثىاابببذى04-90ا قجبببلىااقببب نق ى

اصببببلحت بى ببببخىمبببب ىهببببذاىإالىإنبببب ىالتا ىيت تببببعىمببببنلضىاىيبببب انر  ى1991-7-6اا بببب ر ىيببببيى
 راعنبببةى بب مىتطنتبب ىاا  س بب بىاألحكببب تى ااقببقانتخىااتن ت تببةى اازيببب رابىاا  نقحببةىابب ىم اقتبب تىا

عب بىاال ب مىم ب ى  م بعىاب ى ه بةىاا ف ج ةى ا لل ى   ى  ت ثىااقث ئ ى م ى  ىيتل ب ىالل
ى.1الجت   تحريرى ح ضرىاا ص احةى إخط رى ك تلىاا ص احةى است   ئه ى

إابب ىاختص مبب بى فتشببتةىاال  ببةىا ل بب ىى05-05ع بب ىتلببرطىاا رسببقتىااتنفتببذيىرعبب ى
 .2ا اهت ع ىاا رمزيةى ااهت ع ىاا  رمزةىس طةى فتشىاال  مىسقا ىيت  ىيتل   ااتيىهيىتحعى

 الثاني: إجراء المصالحة من قبل مكاتب المصالحة الفرع
 ك تبببلىاا صببب احةى بببخىخبببل ىعببب نق ىى سبببتح ثىزائبببريىجشبببر ىااابببأ ى ىسببب اق ع ببب ى شبببرن ى

 بخى راحب ىاات بقيةىااق ىبةىا  اريبةىاحتب ى نهب ىىاألختبرةس اثىاابذمرىإقىتلب ىم رح بةىى90-04
نبببرىشبببرل ىجقهريببب ىاقنبببق ىإىجببب  ىحببب ى  يىسببب  يىيرضبببيىااطبببريتخمىيإجرا هببب ىىلتىتهببب  ىإاببب 

 بخىهبذاىااقب نق ىتبنقى  ب ى نب :"ىىجبلى  ىى19اا  قمىااق  ئتةى هذاى  ىنصعى  تب ىاا ب  ةى
ىكببق ىمبب ىخببل ىيببر يىخبب  ىا ال بب  ى قضببق ى ح  اببةىا صبب  ى  بب تى كتببلىاا صبب احةىعنبب ى

ىاالختص مبب باببذاى بب ىهببيىااتشببكت ةىااتببيىتتلببق ى نهبب ى  بب ىهببيىى3 ن شببرةى يى  ببقمىع بب ئتة"
 اا  قاةىاه ىع نقن ؟

 
 
 

                                                           
ى.235-231مراه يىن ت ةمىااح  ىةىااق نقنتةىاألجرىييىااتشريعىااجزائريمى رجعىس م م ىى- 1
ى2005 يري ى9مااص  رةىييى4مىاا ت  خىتن ت ىاا فتشتةىاال  ةىا ل  مج.ر.ج.جمى   05-05اا رسقتىااتنفتذيىرع ىى-2
ى.29-28رشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىاالعتص  ىةم ىى- 3
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ىأوال: تشكيل مكاتب المصالحة
تتشبببك ى ك تبببلىاا صببب احةى بببخىاجنبببةى ت ببب  يةىاأل  ببب  ىىلنبببيى  بببقيخى بببخى  ث بببتخى
اال بب  ى   ببقيخى ببخى  ث ببتخىاا  ببت   تخى بب ى  ىتلببق ىرئ سببةىاا كتببلى ت ا اببةىمتنه بب ىا بب ةى

 تبب مه ى  ى نبب ى عببق ى بب نعى بب ىح ببلىسببتةى شببهرى يكببق ىالبب ىي ببةى  ث ببق ىى ث ببقنه ىيببيىح اببةى
ىس اثىااذمرى04-90 خىع نق ىى6اا   ةى

اا ببريىاا ن شببرى ببخىعنبب ىاا  س بب بىىاالعتببرا  ىيببااج تببعى ببخىلرىىاختتبب ر  بب ى  ىيببت ى
األ  ببب  ىىا ع ت بببيىا جهبببةىااق ببب ئتةىاا  تصبببةمى يبببت ىتلتبببتخىاالختصببب  ااقاعلبببةىيبببيى ائبببرةى

ىاالنت  اب باصفةىرس تةىاأ رى خىرئبتسىاا ج بسىااق ب ئيىاا  بتقىإع ت ب ىمنب  اى  ب ىنتب ئ ى
ح لىااترتتلىااتن تايىالب  ىاألمبقابىاا حصب ى  تهب ىالب ى  بقى بخىاأل  ب  ى قاب ىا ب ةى

ى.1ثلثىسنقاب
  ببخىمببتخىااشببر اىااتببيىىجببلى  ىتتببقيرىيببيى   بب  ى كتببلىاا صبب احةىنصببعى  تهبب ى

اا تل بب ىمت ببقيةى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببة:"ىينت ببلىإابب ى ه ببةىى04-90عبب نق ى ببخىى12اا بب  ةى
ى كتلىاا ص احةىاال   ى اا  ت   ق ىااذيخىتتقيرىيته ىااشر اىاات اتة:ى     ى   قى

 اات تعىا اجن تةىااجزائرية. -
 .االعترا سنةى   ىاألع ىيقتىى25م قغىسخى -
سببنقابى  بب ىاألعبب ىىى5خى نببذى  ىى  رسببقاىاا هنببةىاصببفته ى  بب  ى جببرا ى  ى  ببت   ت -

ى مذ ىاات تعىااحقق ىاا  نتةى اا ت ستة.
مب ىاألشب   ىاا حكبقتى  بته ىىالنت  هش   ى خىااترش ىع  ىى نعى   ىالضىاأل

ق ىاابببببذيخىاببببب ىيبببببر ىإابببببته ىمىاا ف  بببببا تنببببب ره ا بببببنلىجن ىبببببةى  ىالققطبببببةىجنحبببببةى اببببب ىيبببببر ىإابببببته ى
   افببب بىاتشبببريل بىاال ببب ىىارتلببب هىإاببب اا  بببت   ق ىاا حكبببقتى  بببته ىا بببنلىاالبببق ىا تن ره م

سببنتتخى  ب ىاألعبب ىا بنلىجنحببةىىخبل ىيتبرةىتقبب ى بخىسببنةى احب ةمىاال بب  ىاا حكبقتى  ببته ى نبذ

                                                           
ى.17-16االجت   يمىاا رجعىاا  م م ى ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى- 1
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ى1 رع ببببةىحريببببةىاال بببب مىعبببب    ىاا  بببب   يخى األ  بببب  ىااببببذيخى سببببقطعى ببببنه ىمببببفةىاال ببببقية
يىهبذهىااشبر اىااتبيىنبقى  تهب ىالبضىاا لح ب بىت بت  ىم قابةيح لىر يىاألسبت قىااطتبلى
 ط افلببب ى الببب ىااقببب نق ى بببخى هببب تىاا  ببب   يخىاا حكبببقتىىالنت ببب هتتل ببب ىاأسبببن هى ببب تىااق م تبببةى

ىإابته ىا تنب ره ى مبأ ىاالختتب رى بخىمبتخى   ته ى الخىسر   ى  ى  خ ىاستثن  ىيتل ب ىا ابذيخىر إ
 مبذا ىهبقىاأل برىا ان بنةىا   بت   تخىىاال   ى ح   ىا نلىاال  ىاالنترى بخىاا حكبقتى  بته 

اا هبببب تىإقاىحكبببب ى  ببببته ىيقببببرىا ببببنلىاالببببق ى هببببذهىاان ببببرةىتنبببب  ى تن ع ببببةىاا نلبببب يخى ببببخىهببببذهى
ى.2 ض اة

مبب حلىىااقبب نق ىقبب ى جنببرىخى   رسببةى هبب  ه ىيببيىهببذهىاا ك تببلىا  ببخى جبب ىااببت كخى بب
ى-اال ب  ى–خىاأل    ىييى ك تبلىاا صب احةى مبذا ىاا  ب   يخىااق ب ئتتىاال  ى ن ىاال   

 ي بببتفت   ىمببببذا ىى3م  عببب بى رخبببقىتنتببببلى بببخىاال بببب ىا   رسبببةى هببب  ه ىيببببيىهبببذهىااهت بببب ب
   بب  ى ك تببلىاا صبب احةى ببخى عببعىاانتبب هىا   رسببةى هبب  ه ى ببخىااتلقي بب بى  اتببةىحبب  ه ى

ا قجبلىاا رسبقتىااتنفتبذيىىس اثىااذمرىإقىح  ىااتلقيضى04-90 خىع نق ىى16نقىاا   ةى
ا  بسى  بةى ينب رىىاا تل  ىاكتفت بى يعىااتلقي  بىأل  ب  ى كتبلىاا صب احةى34-94رع ى

ح بببلىاابببنقىسببب ريىاا فلبببق مى تتبببقا ى تزانتبببةىاا  ابببةى جى(ى بببخىمببب ىج  بببةىى500جزائبببري ى
ىااتلف ىمهذاىااتلقيضىااذيىى   ىشهري ى خىعن ىاا فتشتةىاال  ةىا ل  .

 مببح مه ىإابب ى ققطبب بىىيتلببرطىنتتجببةىاانت ابب بىاا تلببررةى ببخىاجت   بب بىاا صبب احة ى
 ارىهببذهىاالققطبب بىمنبب  ىتتببرا بىمببتخىااتببقطت ى ا سببق امى ي ببتقىرئببتسىاا ج ببسىااق بب ئيىاإمبب

ى 4.   ىاعترابى خىرئتسىاا حك ةىااف م ةىييىاا قا ىاالجت   تةىاا  تصة
                                                           

ىس اثىااذمر.ى04-90 خىع نق ىى13اا   ةىى- 1
 ج   ىب.ىم قاةمىانقط  ى لعةىاال  :ىانته  ى ط م ىاإلجرا ابمىانقط  ىااتل فيمىلر ىااطلخمىإ   ةىىااطتلىم قاةى- 2

ى.138م 2007إ   جمىتلقي  بى  نتةمىاجته  ىع  ئيمى نشقرابىمريتيمااجزائرمى
ى.17 ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىاالجت   يمى رجعىس م م ىى- 3
ى.139ااطتلىم قاةىى ج   ىبىم قاةمىانقط  ى لعةىاال  مىاا رجعىنف  م ى- 4
مىاا ت  خىمتفت بى يعىااتلقي  بىأل    ى كتلى1994ج نفيىى18مىاا  ر ىييى94/34ى اا رسقتىااتنفتذيىرعى-

ى.1994ج نفيىى19مىااص  رةىييى4اال  اا ص احةمىج.ر.ج.جمى
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 مكاتب المصالحة اختصاصاتثانيا: 
اانببق يىىاالختصبب   ك تببلىاا صبب حةىينننببيىاات تتببزىمببتخىىا ختص مبب بيت بب ىيتل بب ى

ىاا ح يى  ىا ع ت ي.ى االختص  
 النوعي االختصاصأوال: 

يت ث ىاالختص  ىاانق يى  ىاا قضق يىييىتح ي ىلنتلةىاانزا ىااذيىيت  خىخليب ى
ير ى مىاحت ىتت تعىهذهىاا ك تلىا  طةى  ىاح ىاان رىييىم ىاا لي بى  ىاانزا ب بىاان تجبةى

اا تل بببب ىاللعبببب بىاال ببب ىسببببقا ىم نببببعىهببببذهىى90/11اقبببب نق ى بببخى لعبببب بىاال بببب ىاا  ضبببلةى
 ك تببببلىىاختصبببب  جبببب  ىخ مببببةمىا اتبببب ايىى ببببتثن ى ببببخى ىاانزا بببب بىيببببيى  س بببب بى   ببببةى  

اا بب اثىااببذمرى ثبب ىى04-90 ببخىعب نق ىى19 ىااببذيخىنصبعى  ببته ىاا بب  ةىاا صب حةىاألشبب  
ا  اريتخى األ قا ىاا  ضلتخىاقب نق ىااق تبثىاال بق يىىا ا ق فتخاا ن ت  بىاال  ىاا  مةى

ى.1 مذا ىااق  ةى اال   ىاا  نتتخىييىاا ي  ىااقلني
 المحلي  االختصاصثانيا: 

اا ت ببب خىت بببقيةى ن ت ببب بىاال ببب ىى04-90اافقبببرةىااث نتبببةى بببخىعببب نق ىى6 شبب رةىاا ببب  ةىى
اا ح ببببيىا ك تببببلىاا صبببب احةى ببببخىلريبببب ىااتن ببببت "مىىاالختصبببب  اافر ىببببةى  بببب ى نبببب :"ىيتحبببب  ى

اا تل ببببب ىمتح يببببب ىى1991  بىى10اا ببببب ر ىيبببببيىى91/272 طصببببب  رىاا رسبببببقتىااتنفتبببببذيىرعببببب ى
اا ح ببيىا فتشببتةىاال ببب ىىاالختصببب  ا ع ت ببيىا كتببلىاا صببب احةىاا قتببنسى ببخىىاالختصبب  

ل ببب ىشبببتةىاا ح بببيىا فتىاختصببب  ي سبببسىالببب ى ائبببرةى بببخى  ببب ى نببب :"ىى2احتببب ىتبببنقىاا ببب  ةى
 احةى خى ج ىااقع ىةى بخىاانزا ب بىاافر ىبةىيبيىتةىاال  مى كتلىا  صإىا قالىةى /  ى كتلى فتشإى

بب إالى  ىهببذاىااتن ببت ىالىيبب  يىإابب ىااتطنتبب ىاا بب ت ىا هبب تى ك تببلىاا صبب احةىى2قيته "اال بب ى ت إ
ببب  ةىاببب ىراجبببع ق اا نطقبببةى ط اتببب ايىمثبببرةىاا ن ت ببب بى تلببب  ىىإ ببب ىالثبببرةىاانشببب اىاا هنبببيى  ىاش إ

                                                           
ى36االعتص  ىةىييىااجزائرممى رجعىس م م ىا ملح برشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىى- 1
يىا كتلىاا ح ىاالختص  متح ي ىىىاا ت  خمى1991  بىى10مىاا  ر ىييى91/272اا رسقتىااتنفتذيىرع ىى- 2

ى.1991مى  بى14مىااص  رةىييى38اا ص احةمج.ر.ج.جمىاال  
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ب ب تنق ىااقط   بى  ى ب ىشب ا ىقاب ى بخىاألسإ بن هىاألخبرمى  ب ىجلب ى بخىاا شإ بر ىى إ تعى  ىمتقسإ
إالى  ىتلب  ىى خىهذاىاا رسبقتىااتنفتبذيى3   ى ك تلىاا ص احةىح لى  ىنصعى  ت ىاا   ةى

شببتةىاال بب ىاقببرارى شببتر ىا ع ت ببيىا كتببلى فتىاالختصبب   ك تببلىاا صبب احةىيببيىنفببسى ائببرةى
بب  ىيببيىح اببةى جببق ى كتببلى احبب ىيببيىمببتخى تيببرىاال بب ى  تيببرىاالبب  ى  تيببرىاا ك ببثىا ا  اتببةى  إ

تبذيىاا ب اثىنفقتىاات خىاا رسإىى4تةىاال  ىاا  حقةىمه ىلنق ىا    ةىاا ائرةىيإن ىيقج ىا قرى فتشإى
ى.1ااذمر

عنبب ى ببرطىاانببزا ى  بب ى إن بب ىإجن ريببةىىاختت ريببة تجبب رىا شبب رةىاببأ ىاا صبب احةىات ببعى
ىييىح اتتخ:ىاختت ريةتلق ىىاستثن  اااجه بىااق  ئتةى

ى ن   ىىقت ىاا    ى  ت ىخ رجىااتراهىااقلني:ىالحالة األول 
ىى.2ييىح اةىا يلسى  ىاات قيةىااق  ئتةى خىعن ىم حلىاال  ىالحالة الثانية:

 الفرع الثالث: إجراءات المصالحة وتنفيذ محاضر الصلح
اأ ى ح ضرىاا صب احةىتلتنبرىشبرل ىجقهريب ىاقنبق ىااب  قمىابذاىسبنتطر ىى  ش رن ىس اق

ىييىهذاىاافر ىإا ىإجرا ابىاا ص احةى متفتةىتنفتذى ح ضرىااص  
 أوال: إجراءات المصالحة

ااهت بةىاا  بت   ةىينننبيىا ل  ب ى  ىين شبرىى ال ىيشب ىج تبعىإجبرا ابىاا صب احةى اخب
إجببببرا ابىإخطبببب رى كتببببلىاا صبببب احةىإالى نبببب ىالىى كنبببب ى  ىى طببببرى كتببببلىاا صبببب احةىاصببببفةى
 ن شببرةمىىجبببلى  تبب ى  الىااقتببب تىاإشبببل رى فببتشىاال ببب ىا قجبببلى ري ببةى كتقطبببةى  ىا اح بببقرى

اا بب اثىى90/04 ببخىعبب نق ىى26 ى5ااش صببيىإابب ى قببرى فتشببتةىاال بب ىم بب ى ر ىيببيىاا بب  ةى
 بببخىااببذمرىاحتببب ىىقبببقتى فبببتشىاال بب ىاإ ببب ا ى ح بببرىمتصبببريح بىاا بب  يىخبببل ىثلثبببةى ىببب تى

 يببب ىىالجت ببب  األلبببرا ىىا سبببت    إخطببب رى كتبببلىاا صببب احةمى يقبببقتى فبببتشىاال ببب ىتن تنببب ىا
 يببت ىح بببقرىىاالسببت    اا طببر بىالبب ىث  نتببةى ىبب تى ببخىتبب ري ىىتبب ري ى لببتخىا ن ببرىيببيىاانببزا 
                                                           

ااث اثةمى يقا ىاا طنق  بىااج  لتةمىى ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىاالجت   يمااطنلةى- 1
ى.19مىااجزائرمى 2005

ىاا  اثىااذمر.ى04-90اافقرةىااث نتةى خىع نق ىى19اا   ةىى- 2
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 يىاال   ى مب حلىاال ب ىسبقا ىاصبفةىش صبتةى  ىمقاسبطةى  ث بته ىىاا   يى اا    ى  ت 
ىاا  ه تخىع نقن .

 يببيىح اببةى بب تىح ببقرىاا بب  يى  ى  ث بب ىااقبب نقنيىيببيىااتبب ري ىاا حبب  ىا ج  ببةى بب ىابب ى
 بخىنفبسىى28تبلىاا صب احةىلنقب ىا  ب  ةىيقج ى ب نعىشبر يىيبت ىشبطلىااق بتةى بخىجب   ى ك

ىى.1ااق نق ى
  ث بب ىااقبب نقنيىيببيىااتبب ري ىاا حبب  ىا ح  اببةىىاا بب   ى  تبب ى   يببيىح اببةى بب تىح ببقرى

 بخىج يب ىيبيى جب ى عصب هىىا سبت   ئ ااص  ىاأل ا ىي تزتىاا كتبلىاا صب احةىا قجبلىااقب نق ى
 تتب اتتخىىقتصبرى  رى كتبلىىاجت ب  تخمى ييىح ابةى ت اب ىيبيىاالست    ث  نتةى ى تى خىت ري ى

 ت بب ت  ىإابب ىاألجتببرى  بب ىى كنبب ىىاالجت بب  نبب  ى ح ببرىالبب تىااصبب  ى ثاا صبب احةى  بب ىإ بب ا ى
ى.2 خىنفسىااق نق ى  لهى30حتن ذى خىإخط رىاال ااةىح لى   ر ىييىاا   ةى

ى:احت  اتخ   ىإقاىح رى لرا ىاانزا ىإا ىج  ةىاا ص احةىيإ ىهن  ى
   ىم ى  ىجز ى خىاا ل ى ط ات ايىإ ب ا ىاا كتبلى ح براىىاالتف  ىاألول: االحتمال

ىة.ا  ص اح
ييىح اةىيش ىج  بةىاا صب احةى ت  ب ىمب ىلبر ىاط ن تب ىيإنب ىىلب ىىالثاني: االحتمال

ى.3اا كتلى ح رىال تىاا ص احة
 ببخىى32 تلتنببرى ح ضببرىااصبب  ىحجببةىإثنبب بى بب ىابب ىىطلببخىيتهبب ىابب اتز يرىلنقبب ىا  بب  ةى

نفسىااق نق مىاحت ى ع بىاا حك ةىاال ت ى   ىااققةىااثنقتتةىا ح ضبرىااصب  ىيبيىاال يب ى بخى
 ااتبيىا تنبربىى40603تحعىرع ىى32/3/1986ااقرارابىااص  رةى نه ىااقرارىااص  رىمت ري ى

اا ت ب خى لعب بىاال ب ىيبيىااقطب  ىاا ب  "ىى33-75ىاأل بر خىى12ييى  ى حك تىاا   ةى

                                                           
ى.21 ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىاالجت   يمىاا رجعىاا  م مى ىى- 1
ى.140اا  م مى ىىااطتلىم قاةى ج   ىب.ىم قاةمىانقط  ى لعةىاال  مىاا رجعى- 2
ى.اا ت  خىت قيةى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى90/04 خىع نق ىى31 ن رىاا   ةىى- 3
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تلتنبببرى ح ضببببرىااصبببب  ى  اببببةىإثنببب بىإالى  ىيببببت ىااطلببببخىيتهبببب ىاببب اتز يرىشببببراى الىتتنبببب ي ى ببببعى
ى.1اانصق ىس ريةىاا فلق 

 يببببيىح اببببةىنجببببب بى  ىيشبببب ى كتبببببلىاا صبببب احةىيببببيىحببببب ىاانببببزا ىيبببببت ىتحريببببرى ح بببببرى
ىذىاا ح ضببرىااصبب  ى هببذاى بب ىسنفصبب  إالىتنفتببىا  صبب احةى  ى بب تىاا صبب احةى  بب ىتنقبب ى  تبب 

ىث نت .
 ثانيا: تنفيذ محاضر المصالحة 

إقاىم نعىتلتنرىالبضىااتشبريل بىاال  اتبةىتلتنبرى ك تبلىاا صب احةىجبز اى بخىااب  قمى
م اقبب نق ىاافرن ببيىىاالجت   تببةاا حبب ع ىااف مبب ةىيببيىاا ببقا ىىاختصبب  ااق بب ئتةىيبب خ ىضبب خى

 ببثلىيتريببلى  بب ىإ ف ابب ىاطببل ىاابب  قممىي التف عبب بىاا تقمبب ىإاتهبب ى ببخىلريقبب ىتلبب ىا ث اببةى
 حكبب تىع بب ئتةىع م ببةىا تنفتببذى  ى تببرىع م ببةىا طلببخى  بب ى سبب سىا تنبب رىهببذهىاا ك تببلىجببز ىالى

بريعىااجىاالجت   تةيتجز ى خىاألع  تى زائبريىتلتنبرىاا تقاج ةى   ى  تقمىاا ح ع ى  إ ىييىااتشإ
مىانببببرطىح بببب ىاأللببببرا ىإجببببرا اىشببببك ت ى  ببببتقلىى شببببرل ىجقهريبببب ىاقنببببق ىىاابببب  قمىااق بببب ئتة

رطحب ىى قا ىاا تن ت ةى   ىااتقم ىاأنف ه ى  ى خىلري ى  ث ته ىااق نقنتتخىإا ىح ىاا ل 
ى.2اإلجرا ابى اختص را قععى

ةى ن ت بب بىيت ب ى بخىخبل ىتشببكت ى ك تبلىاا صب احةى ن ب تى   هبب مى إجبرا ابىت بقي
اال  ىاافر ىةىاأنه ىات عىهت بةى  ىتن بت ىع ب ئيمىم ب ى  ىااقب نق ىالىى نحهب ى ىبةىسب طةى  ب ى

 إن بب ىيببيىحقتقببةىاأل ببرىىاأللببرا ىاا تن ت ببةى ط اتبب ايىيأ  بب  ى كتببلىاا صبب احةىات ببقاىع بب ة
 جبب ىىن ت ببةى ببختح تبب ةمى يى سببط  ىاتقريببلى جهبب بىاان ببرىمببتخىاأللببرا ىاا ى جببر ى لببرا 

اانب ت ى بخى كتبلىاا صب احةىالىىلب ىحك ب ى الىىي التفب  إا ىح ىيرضيىااطريتخمىاذاىااتقم ى
يرجببعىا ا رجببةىاأل ابب ىار نببةىاأللببرا ى نف ببه ىيببيىا اتببزاتىابب ى هببقى بب ىىاتفبب    ببراى إن بب ى جببر ى

                                                           
    مىاا   ن بىااق نقنتةىاح  ىةى  ث يىاال   ىييىااق نق ىااجزائريمى لر حةىاات رجىانت ىشه  ةىاا متقراهىييىىاط هرى- 1

ى.65مى ى2016/2017مىااق نق ىاالجت   يمىم تةىااحقق ى اال قتىاا ت ستةمىج  لةى هرا مىااجزائرمىاا   ااق نق ى
ى.43ييىااجزائرمىاا رجعىاا  م م ىاالعتص  ىةىا ملح بيى  ىرشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىيى- 2
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حتببب ىنصبببعى  ببب ى نببب :"ىينفبببذىاأللبببرا ىب.ت. . ىىى04-90 بببخىعببب نق ىى33 ىاا ببب  ةى ع تببب
ى30ااتببيىىحبب   نه ىيببإقاىابب ىتقجبب ىيفببيى جبب ىالىيتجبب  تىىاآلجبب  اا صبب احةى يبب ىااشببر اىىاتفبب  

اا حبب  ةىىى ااشببر ا يببيىح اببةى بب تىااتنفتببذى ببخى حبب ه  ىلنقبب ىا جبب  ىى1"االتفبب  يق بب ى ببخىتبب ري ى
اا  ببت سىالري ببةى ببخى جبب ىىاالجت بب  ييببيى ح ببرىاا صبب احةىىببأ رىرئببتسىاا حك ببةىااق بب ى
 خىااراتلىااشبهريىاأل نب ى%25تق ى خىىااتنفتذىاا لج ى عىتح ي ىاانرا ةىااته ي ىةىيق تةىال

ى15 بةىااقيب  ىااتبيىالىتتجب  تىاا   ق ى تبرى  ىهبذهىاانرا بةىااته ي ىبةىإالى نب   ىتنق بيى ه
يكبق ىاهبذاىاأل برى ىى2م1997-11-11 هذاى  ى ع ت ىاا حك ةىاال تب ىيبيىعرارهب ىااصب  رىى يق 

 ترىاال  ىةىلنقب ىا فقبرةىى ىع ىى  رسىاشأن ىلر ىاا راجلةعقةىااتنفتذىاا لج ىاحك ىااق نق ىر 
ىىى04-90ااق نق ىى34 خىاا   ةىى3 ى2

اط بلىير بيىإاب ىااتطنتب ى  ىىاالجت   تبةى كخى  ىت طرىاا حك ةىااف م ةىييىاا بقا ى
اا  ععىحتب ىىا انف قيىهذهىااح اةى ش ق ىاا ص احةى يكق ىااحك ىااذيىم رىيىاتف  تف ترى

ىجببقتىتقبب ى ىل ببلىااتنفتببذىاافببقريىإابب ىرئببتسىااق بب ى"ى ببخى .إ.ت.إ.جى نبب ىى508نصببعىاا بب  ةى
ىييىااح اتتخىاآلتتتتخ:ىاالجت   ي

 بخىااتنفتبذىىاال تنب  ح ابةى  ىىاا ص احةى بخىعنب ى حب ىاأللبرا ىاتف   خىتنفتذىىاال تن  ح اةى
 احبب ى  ى عثببرى ببخى بب ىىكببق ىيتبب ى  ث ببقاىاال بب  ىلريبب ىااج بب  يىا لىالتفبب  اال ببيى  ىااجزئببيى
 طلنبب رةى خببرمىى كببخىا   ببتفت ى ببخىهببذاىااحكبب ى  ىىحصبب ى  بب ىتنفتببذهى   ىىم مببح هىاال بب "

 إقاىمىااطلبخىاب انقض(ىاالسبت ن  اافصب ىيبيى يىلريب ى بخىلبر ىااطلبخى اا ل رضةمانت  رى
 ببرىا تفبب  ىيت ببب خى يببعى ن ببغى بببخىاا بب  ىى كببخىا   ببتفت ى  ىي جبببأىإابب ىلببر ىااتنفتبببذىتل بب ىاأل

ى3.يىقا ىااحجزىااتنفتذياا نصق ى  ته ىييى .إ.ت.إ.جىا  ىي

                                                           
ى.24-ى23 ييىااق نق ىااجزائريمى رجعىس م مىاالجت   ي ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى- 1
بى سقا ىع تة:ىشى ىىم1997-11-11مىاا  ر ىييى154706عرارىاا حك ةىاال ت ىىاانريةىاالجت   تةىتحعىرع ى- 2

ى.107م ى2ااج  ةىض ى ىتىمىاا ج ةىااق  ئتةمىاال  
ى.142ااطتلىم قاةى ىج   .بىم قاةمى رجعىس م مى ى- 3
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 بب ىىكببق ى  ث ببقاىاال بب  ى  نبب   ىيتل بب ىااتنفتببذىاكبب ى  ىجببز ى ببخىاالتفبب  ىااج بب  يىا ل
ااح اببةىاانرا ببةىااته ي ىببةىتت بب  ثىاقبب رى احبب ى  ى عثببرى ببخىاا  ببت   تخىيفببيىهببذهىلريبب ىيتبب ى

ى.1    ى100   ىاال   ىاا لتنتخى ييىح   ى
 ر ب ىهبذهىاا ب  ن بىااتنفتذىبةىااتبيىنبقى  تهب ىاا شبر ىااجزائبريى اانرا ب بىااته ي ىببةى

يبببإ ىهبببذاىاألختبببرىالىاا فر ضبببةى  ببب ىااطبببر ىاا  تنبببعى بببخىااتنفتبببذى حتبببقمىاتفببب  ىاا صببب احةى
 ىااق بب ئيى الىيرعبب ىإابب ى رجببةىاا ببن ابىااتنفتذىببةى قابب ىراجببعىىكت ببيىمببننةىاأل ببرى  ىااحكبب

ىىجنرىااطر ىاا تلنعى   ىا اتزاتىااتنفتذي.ىقى  ت ىمراحةىييىااق نق ى    ى  نال تىاا
 ن راىاهذهىاانق ئقىاا لح ةىيبيىاا تب ا ى اان تجبةىيبيى   نهب ى بخى قا ب ى قضبق تةى

اا صببب احةىيبببيى جببب  ى ن ت ببب بىاال ببب ىىاا نت بببرةى بببخىن ببب تىاألهببب ا  ن   تبببةمىيبببإ ىتحقتببب ى
اافر ىببةىالىىكببق ىإالىاإ بب  ةىتن ببت ىهببذهىااهت ببةىا اشببك ىااببذيىىحقبب ىاهبب ى قا بب ىاانجبب بى قابب ى

 هبقىإاحب  ىهت بةىاا صب احةىى ق ةىااق  ئتةى ثب ىت. .اجل ى ك تلىاا ص احةىجز ى خىاا ن
ى.2ا اجه تىااق  ئيى قطى خى فتشتةىاال  ىاا ل ق ىمه ىح ات 

 المبحث الثاني: التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية

البب ىيشببب ىاات ببقيةىااق ىبببةىا ن ت بب بىاال ببب ىاافر ىبببةىاشببقته ىسبببقا ى  بب ى  بببتقمىااهت بببةى
ات بببتف  ىاا  بببت   ةى  ى نبببرى ك تبببلىاا صببب احةىاببب ىيتنقببب ىا طبببر ىاا ت بببررىاا جبببق ىا ق ببب  ى

يبب   ىإاتهبب ىااطببر ىاا ت ببررى هببذاى بب ىىتببياحقبب مى تلتنببرىاات ببقيةىااق بب ئتةىاا رح ببةىاألختببرةىا
تقت يىا ى   لىااتشريل بىاال  اتةمى ي ت  يىاأل رىإا ى رطىإجرا ابىاات بقيةىااق ب ئتةى

 تح ي ىلنتلت ى متفتةىتن ت  ى إجرا ابى    ىانطلعب ىىاالجت   ي ضر رةىااتلريفىا اق   ى
 تح يبب ىلنتلتبب ىى بب  ياالجت ببخىهببذاىسببنتلرطىيببيىاا ط ببلىاأل  ىإابب ى بب ىاا قصببق ىا اق بب  ى

 متفتةىتن ت  ى ييىاا ط لىااث نيىلنتلتةىاألحك تىااص  رةى ن ى لر ى راجلته ىسبقا ىلبر ى
ى. متفتةىتنفتذىاألحك تىااص  رةااطلخىاال  ىةى  ترىاال  ىةى

                                                           
ى.44رشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىاالعتص  ىةىييىااجزائرمى رجعىس م م ىى- 1
ى.25اق نق ىااجزائريمى رجعىس م م ييىاىاالجت   ي ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى- 2
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 لب األول: تنظيم القضاء االجتماعيالمط
ن راىا   رىااذيىي لن ىااق   ىييىيضىاانزا  بىاافر ىبةىيبيىاال ب ىيقب ىسب يرىاا شبر ى

مت ببببقيةىىاا تل بببب ى04-90ق ى ببببخىخببببل ىسببببخىعبببب نىاالعتصبببب  ىةااجزائببببريىرمببببلىا مببببلح بى
ىاالجت   تببة ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةىيتبب ار ىمببذا ىاانقبب ىاا قجبب ىإاتبب ى ببخىحتبب ىتن ببت ىاألع بب تى

 هبببببذاى ببببب ىجلببببب ىااق ببببب  ىىت ببببب ىتن هببببب بىااق ببببب ئتةى بببببخىحتببببب ى  بببببتقمىااجىاا تقاجببببب ةى  ببببب 
 تىمن ببب تىعببب نقنيىخببب  ى بببخىقاببب ىيبببيى  ت بببثى راحببب ىتطبببقرهىيبببيىااجزائبببرىى تإبببىاالجت ببب  ي

اانببق يىىاالختصبب  اا ل ببق ىابب ىيببيىااق بب  ىاا بب نيى ااتجبب ريى ببثلى ببخىحتبب ىلببر ىتح يبب ى
ىاالجت بب  يريببفىاق بب  ىمى اببذاىسببنتن   ىيببيىهببذاىاا ط ببلىااتلاالجت   تببة ا ع ت ببيىاألع بب تى

ى.1 اختص م  تح ي ىلنتلت ىييىاافر ىاأل  ى ييىاافر ىااث نيىمت  ىتشكت ت ى
ىوطبيعته رع األول: تعريف القضاء االجتماعيالف

اأنببب ىقاببب ىااجهببب تى  ىااتن بببت ىااق ببب ئيىاا  بببتقىىاالجت ببب  يى كبببخىتلريبببفىااق ببب  ى
ا افصبب ىيببيىاا ن ت بب بى ااق بب ى ىااتببيىتثببقرىمببتخىاال بب  ى ببخىجهببةى  مببح هىاال بب ى ببخىجهببةى

اشأ ىتنفتذى لعةىاال  ىااتيىتبرطرىمتنه ب ى  ىم ب ىى مذا ىا ن ت  بىاا    ىاالجت   يىث نتة
تب ىى بتقىمت بقيةىاانزا ب بىااتبيىعب ىىلري ىااق نق ىاافرن بيىاأنب :"ىع ب  ى هنبيى ت ب  يىاات ث

تحببب ثىا ن سبببنةى قببب ىاال ببب مىاا  ضبببعىاهبببذاىااقببب نق ىمبببتخى مبببح هىاال ببب مى  ى  ث بببته ى طبببتخى
ى.2اال   ىااذيخىىشتن ق ى ن ه ى خىلري ىاا ص احةى  ىااحك ىإقاىا ىتنج ىاا ص احةى"

يىاالب  يىسبقا ىيت ب ى ق رنبةى بعىاان ب تىااق ب ئىاسبتثن ئييق   ىاال  ىإق ىهبقىع ب  ى
  ىا جببببرا ابىاا تنلببببةى    بببب مىيهببببقىجهبببب تى تن ببببت ىع بببب ئيىىاختص مبببب   ىىيتل بببب ىمتشببببكت ت 

  تق ى  تقىا افص ىييى ن ت  بىاال  ىخ ضبعىان ب تىعب نقنيىخب  ىاب مىإقىتلتنبرىإنشب  ى

                                                           
 ا  يىنقا مىت قيةى ن ت  بىاال  ىاافر ىةىييىااتشريعىااجزائريمى ذمرةىانت ىشه  ةىاا  سترمىت صقىع نق ىخ  ىى- 1

ى.43-42مى 2013/2014ائرمىزىا  ىسمى  تن ن مىااج ل  مىم تةىااحقق ى اال قتىاا ت ستةمىج  لةىمخى
ى.29  رجعىس م مى ح تةىس ت   مى- 2
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 ى  بتقمىاا حب ع ى ابتلى  بىاالجت   تبةى ك فبةىاب ان رىيبيىاا  ب ئ ىاالجت   تبة تلقيخى ع ب تى
ى.1   ىقا 

ااتيىيتصثىمه ىتجل  ىالىى  رسى يىىاالستثن    ىي م ىهذهىاافلرةمىهقى  ىمفةى
آخببرى تببرىقابب ىاا نببقاىابب ىع نقنبب ى طتل تببثىمببري ى هببقى بب ىتترج بب ى  ت ببثىىاختصبب  

ااققانتخىاا ن  ةىاهذاىاان  تىااق  ئيىحت ىتنشبأىاا حب ع ىاال  اتبةىيبيىااقب نق ىاافرن بيى
اا قضبق يى اا كب نيمى هبقىنفبسىىاختص مبه ثلىا قت ب ى رسبقتىخب  ىىحب  ى ائبرةى 

اا نه ىاا تنعىييىالضىاان  ا ى ث ىتقنسمى صرمىاا نرهى  تره ى خىاان ب ا ىاألخبرمى
إا ىج نلىت تزىإجرا ابىااتق ضيىاا  مةىااتيىتتنعى   تىهذاىاانبق ى بخىااق ب  ى ااتبيى

ى.2 ةىااق  ئتةىاال  ىةت ت ثى خىت  ىاا ل ق ىمه ىييىاا ن قى
 ا ىينشأىع ب  ى  ب ايى  بتق ى بخىىاالجت   ي   ىاا شر ىااجزائريىا ىىلر ىااق   ى

صبفةىخ مبةىاق ب ىااق   ىاال  يمى ترى ن ى ن اى ه ةىاان رىيبيىاانزا ب بىاال  اتبةىاافر ىبةىا
 ىرج  ىع نق ى ريقهى   ى ن :"ىت  ىااهت ةىااق ب ئتةىإالى ن ىهن ىخ  ى هقىااق  ىاالجت   ي

ااتبببيىتقبببقتىمبببتخىاال  ببب ىاببب ان رى اانببب ىيبببيىاانزا ببب بىىاالحتلببب ر   ببب ىسبببنت ىىاا  تصبببةىع نقنببب 
 اال  ببب ىاا نببب  هى مبببب حلىاال ببب ىا ببببنلى  ىا ن سبببنةىتنفتببببذى  ىتف بببترى قبببب ىاال ببب ى  ى قبببب ى

ى.3اات هتخ"
ابب ان رىإابب ىاان بب تىااق بب ئيىىاالسببتثن ئيىاالجت بب  ي  بب ىيت بب ىى ببقىلنتلببةىااق بب  ى

ل ى  اضببحةىإالى ببخىخبب ىهببذاىااطبب اعىالىى هببرىاصببقرةىج تببةىاالبب  يمىإالى نبب ىىجببلىااقببق ىاببأ
ااق بب ئيى األسببسىااتببيىىقببقتى  تهبب مىقابب ى  ىىاانحبب ى اا راسببةىاا ل قببةىا كقنبب بىهببذاىاان بب ت

تل تثىع  ى  ى ريةى  ى حك ةى خىاا ح ع ىا ان رى اافص ىييىاا  ب ئ ى اان ت ب بىاال  اتبةمى

                                                           
ى.48رشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىاالعتص  ىةىييىااجزائرمى رجعىس م مى ىى- 1
ااجزائريمىجىااث نيمى يقا ىاا طنق  بىااج  لتةمى ح تةىس ت   مىااتن ت ىااق نقنيىاللع بىاال  ىييىااتشريعىى- 2

ى311مى ى2002ااجزائرم
ى.251مراه يىن ت ةمىااح  ىةىااق نقنتةىاألجرىييىااتشريعىااجزائريمى رجعىس م مى ىى- 3
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ينبب  ى  ببراى   ىبب ىا ببخىالىيتل بب ىيببيىتح تبب ى  ت ببثىاا تك نتز بب بى ا جببرا ابىااتببيىىل بب ىمهبب ى
ق بب ى  ىهبذهىاا حك ببةى هببقىااقضبعىاا ل ببق ىاب ىيببيىااتن ببت ىااق ب ئيىااجزائببريمىإالى نبب ىهبذاىاا

ىم حك ببةىاالجت بب  يا ه ببةىااق بب  ىىاالجت   تببةيببيىحقتقببةىاأل ببرىيببأ ىتل تببثى ببر ىااشبب   ى
ى ث ىييىح ىقاتب ىخبر جى بخىااق  ب ةى ابتسى جبر ىتق بت ى  ب ىم ب ىيتنب  رىيبيىااقه بةىىامت ائتة

األ ابب ى  بب ى ببرارىاانريببةىاا  نتببةى ااتج ريببةى ااجن ئتببةى  ترهبب ى ببخىاانببر ىاألخرمم سببنلى  ى
 س سىاالستثن  ىهن ىىك خىييىثلثةى   هرىا رتةىيتل  ىاأل  ىمتشكت ىاانريبةى نب ىاان برىيبيى

يبيىا ب لةىا جبرا ابىاا تنلبةىيبيىااب  قمىااق ب ئتةى  ب تىىااثب نين ب ىيت ثب ى ن ت  بىاال ب ىمت
هبذهىاانريبةىيبيىحبتخىيت ثب ىااث اب ىيبيىنق تبةى لنتلبةىاألحكب تىااصب  رةى بخىهبذهىاا حك ببةى  ى

ى.ىى1اانريةىالىست  ى خىحت ىعقته ىااتنفتذىة
 االجتماعيةيلة المحكمة الفرع الثاني: تشك

صببببب ىيببببيىاا  ببببب ئ ىاالجت   تببببةىيبببببيىاان بببب تىااق ببببب ئيىتلتنببببرىاا حببببب ع ىاا  ببببتقىا اف
ااجزائببريىهببيىاا حبب ع ىاا  تصببةىا افصبب ىيببيى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةى هببيى نبب رةى ببخى ع بب تى

 إاب ىاا جب اسىااق بب ئتةىىاالمت ائتببةت البةىا ق بب  ىاالب  يىا ان بنةىا ب    مىى ت صصبة  بر ى
اا تبب  ىتتشببكل ى  بب ى  ببتقمىاا حك ببةىاال تبب ىىاالجت   تببة االببر ىىاالسببت ن  ا ان ببنةىاق بب  ى
ى.2 خىع  ةىيقر

 االجتماعي أوال: تشكيلة القسم

يبيىااجزائبرمىنشبترىإاب ى  ىهنب  ىىاالجت   تبةعن ىااتطبر ىإاب ىمتفتب بىتشبكت ىاانريبةى 
مىيت ث ىاأل  ىييى س قهىااتلتبتخى يى  ىتتشبك ىاا حك بةىاألع  تىاالجت   تة س قطتخىاتشكت ى

 ببخىع بب ةى لتنببتخى ببخىلببر ىجهبب بىاا  تصببةى ببخىعنبب ى تيببرىاالبب  ىحبب ي ىاألختبب تمى   ى  ى
يت ث ى مح هىااشأ ىيبيىهبذهىاا حب ع مى  ب ىاألسب قهىااثب نيىيت ثب ىيبيىااتشبكت ىاا  بت رى يى

                                                           
ى.36 ح تةىس ت   مى رجعىس م مى ىى- 1
س ت   مىااقجتزىييى لع بىاال  ىييىااتشريعىااجزائريمىااطنلةىااث نتةمى يقا ىاا طنق  بىااج  لتةمىااجزائرمىى ح تةى- 2

ى.176مى ى2015
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مىيقجببب ى  ث بببتخىا ل ببب  ىاألع ببب تىاالجت   تبببة نببب ىا  ضببب يةىإالى اق ببب ةىاا لتنبببتخى  ىاا نتببب متخى
 طلببضىااتشببريل بىىسبب قهىااببذيى خببذىابب ىت.جم   ث ببتخىا   ببت   تخىمن ببلى ت بب  يةى هببقىاأل

ى.1اال  اتةى ا جرائتةىاألخرمى
تحعىل ئ ةىاانطل ى خىعب طىرئت ب ى   ب   يخىلنقب ىىاالجت   ي   ت ىيتشك ىااق  ى

اا ت ب خىت ببقيةىى90/04يعىاال ب ىعبب نق ىرعب ىا ب ىيبنقى  تبب ىتشبريعىاال ب مى اا قصببق ىمتشبرى
 بببخىى8 بببخى .إ.ت.إ.جى اا ببب  ةىى502إالى  ىاافبببر ىمبببتخىنبببقىاا ببب  ةى ن ت ببب بىاال ببب ىاافر ىبببةى

  ب   ا ى بخىى4هب ىيبيىاألمب ىى8ع نق ىس اثىااذمرىإ ى   ى     يىااق ضيى يق ىا    ةى
 احببب ى بببخىمبببلىاح بببقرى  ببب   ىىااج  بببةىانلقببب  اال ببب  ى   ببب   ا ى بببخىاا  بببت   تخى,ىصببب ى

ى يببيىح اببةىت بب  يىاألمببقابىيببرج ىاستشبب ريىااطببريتخىاهبب ىمببقبىتبب ا ايى اببتسىيقببرىمببقبى
  ب ىضبر رةىى10/3/1998احت ى ع بىاا حك ةىاال ت ىييىعرارهب ىااصب  رىى2ممقبىاارئتس

ى.3ا ش رةىإا ىاألس   ىاا     يخىااهت ةىااتيىى ث قنه ى يىهت ةىاال   ى هت ةى رط هىاال  
ال ب  ى  مبح هىاال ب ىا لب  ىاالجت   تةى ز  ج ىمبتخىا ط ات ايى من ىت ثت ىاألع  تى

سببنقابى يلتنببق ىا قجببلى  ببرى ببخىرئببتسىاا ج ببسىى3ا بب ةىىانت بب مه   ث ببتخى ببخىمبب ىجهببةىيببت ى
مى ت هبببرى ه تبببةىااببب  رىاا نبببقاىمهببب ى بببخىخبببل ىااتلفببب ىاج تبببعىااق ببب ى ىئيىااتببب التخىاببب  ااق ببب
الببب ىيشببب ى كتبببلىااصببب احةىا قمبببق ىإاببب ى ضبببعىحببب ىا نبببزا ىى ببب  ياالجت ى بببةى  ببب تىااق ببباا ريقى

 هبذاىىالختتب ره جل ىاا شر ىااجزائريىيتش  ىيبيىيبرطىشبر اى  لب يترىىاطريقةى  ىةى هذاى  
اا بب اثىااببذمرى هببيىشببر اى ببخىاان بب تىاالبب تىالىى04-90ى ى ببخىعبب نقىى12 بب ىت بب نت ىاا بب  ةى

ى.4تىإقاىا ىتتقيرىيت ىهذهىااشر اى كخى   افته ى الىى كخى  ىيترش ى يى    ى تى  ت  

                                                           
ى.37 رجعىس م مى ى ح تةىس ت   مىى- 1
انبببببب ا يىا طن  ببببببةى اانشببببببرىمرطبببببب رةى نبببببب ىاارح بببببب  مىشببببببربىعبببببب نق ىا جببببببرا ابىاا  نتببببببةى ا  اريببببببةمىلنلببببببةىااث نتببببببةمى ارىى-2
ى.363مى ى2009ااجزائرمىاتقتيعم ا
مىاا ذمقرىييىح  يىا ش ى  رمىاا رجعى10/3/1998مىاا  ر ىييى157097 ن رىعرارىاا حك ةىاال ت ىتحعىرع ى- 3

ى.137س م مى 
ى.52اا رجعىاا  م م ى ا  يىنقا مى- 4
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 بببببخىنفبببببسىااقببببب نق ى  ببببب ىى13اا ببببب  ةىىيبببببيىنبببببقى تجببببب رىا شببببب رةى  ببببب ى  ىاا شبببببر ى
األشبب   ىاا  ببتثنق ى ببخىااترشبب ىإابب ى  ببقى  بب   ىر بب ىتببقيره ى  بب ىااشببر اىاا نصببق ى

مىم ببب ىخبببق ىااقببب نق ىابببرئتسىاا ج بببسىااق ببب ئيى  ى04-90 بببخىعببب نق ىى12  تهببب ىيبببيىاا ببب  ةى
   تخى تبب ى ثنببعى جببق ىاا  ببت ببقيةىا ان ببنةىا ل ببقى ببخىاال بب  ى  ىاىاالىصبب رى  ببرىا ببققى

ى.1رذمس اقةىااى13 12ح البىاا نصق ى  ته ىييىاا   ةى  نعى خىاا
 ييىح اةى ت هى ح ىاا     يخىاألم تتخى خىاال   ى  ىاا  ت   تخىلري ىييىاانبزا ى

ح بببلىح ابببةىااتلبببذرىىاالحتتببب لتتخ  ىاببب ى صببب حةىش صبببتةى جبببلىتلقي ببب ىاأحببب ىاا  ببب   يخى
مى يببيىح اببةىتنتنبب ى ببخىرئببتسىاا حك ببةى ىلتببنهى  ىع ضببتتخى نبب ىااح جببةى ااتلببقيضىيببت ىاقبب ط

 بخىى18قنق ىىلرض ىقا ىإا ى ققط بىنصعى  ته ىاا   ةىثلثةىج   بى تت اتةىم   ى ذرى 
ى.2نفسىااق نق ى

ىاالختص مببببب ب جببببلىااتلبببببرطىإابببب ىىاالجت بببب  يإاببببب ىتشببببكت ةىااق ببببب ىى طلبببب ى راسببببتن 
ىاا  نقحةىا ىع نقن .

 االجتماعيالقسم  اختصاصالفرع الثالث: 
ىقتبببب ه ىابببب ان رىيببببيىىاالجت   تببببةاا حبببب ع ىااف مبببب ةىيببببيىاا ببببقا ىىاختصبببب  إ ىتح يبببب ى

ااق ببب ى ىاا طر حبببةى    هببب مى ااتبببيىيتن  اهببب ى قضبببق ه ىخليببب بىاال ببب ىاافر ىبببةىاتحتلبببرىهبببذهى
   ىاا بب  بىألىببةىجهببةىع بب ئتةى خببرمىابب ان رىيببيىقابىااق بب ى ى هببقى بب ىنصببعى  تبب ىاا ه ببةى
االبببب تىىاالختصبببب    بببب ى  :"اا حك ببببةىهبببيىااجهببببةىااق بببب ئتةىقابىى.إ.ت.إ. ببببخى ى32اا ببب  ةى
 ببخى ع بب تمى ي كببخى  ىتتشببك ى ببخى عطبب هى ت صصببةمى تفصبب ىاا حك ببةىيببيىج تببعىى تتشببك 

 ع ب ى ىشب   ىاألسبرةى ااتبيىت بتقىىاالجت   تبةااق  ى ىالىسبت  ىاا  نتبةى ااتج ريبةى اانحريبةمى
ى.االجت   ياانق يى اا ك نيىا ق  ىىاالختص  اذاىسنتلرطىييىهذاىاافر ىإا ىى3مه ىإع ت ت "

                                                           
ىاا  اثىااذمر.ى04-90 خىع نق ىى13 12 ن رىاا   ةىى- 1
ى خىنفسىااق نق .ى18 ى8اا   ةىى ن رى- 2
يببيىااجزائببرمىاا رجببعىسبب م مى ىىاالعتصبب  ىةرشببت ى اضبب مى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةى ااج   تببةىيببيى بب ىا مببلح بىى- 3

ى.58
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 النوعي االختصاص أوال:
فصب ىتنةى  ىجهبةى بخىااجهب بىااق ب ئتةىا اانق يىهقىتل تثى حك ةى لىي الختص  

:"ى  ب ى  ى04-90 بخىعب نق ىى20اا ب  ةىييىنق ى  ىلنتلةىاانبزا ىاا لبر طى    هب مىيتبنقى
 خىع نق ىا جبرا ابىاا  نتبةى ا  اريبةىتن برىاا حب ع ىااف مب ةىيبيىى7 عى را  ةى حك تىاا   ةى

يبيىاا ليب بىاافر ىبةىا ل ب ى اان ج بةى بخىتنفتبذى  ىتقعتبثى لعبةى  بب ىىى  تبةاالجت اا  ب ئ ى
ىا  ضبب ية  ى قبب ىتلببقيخى  ىت هببتخى م يببةىااق بب ى ىاألخببرمىااتببيىى قاهبب ىاهبب ىااقبب نق ىمببراحة"ى

تن ببرىيببيى  ت ببثىىاالجت   تببةىلنببيى  ىااق بب ى  ىاانريببةىى1. ببخى .إ.ت.إ.جى500ةىإابب ىاا بب  
ااق  ى ىاان تجةى خى ن ت  بىاال  ىسقا ىت  ىاا تل قةىا بري  ى  ىتنفتبذى لعبةىاال ب ى  ىت ب ى

ى2.اا تل قةىاآث رى لعةىاال  ىم ا ط انةىا اتلقي  بىنتتجةىاات ري ىير يى  ىج   ي
ىس افةىااذمرىيإ ىهذهىااح البى ر بى   ى20 ط ارجق ىإا ىاافقرةىااث نتةى خىاا   ةى

سنت ىاا ث  ى اتسىااحصرمى اا نررىييىقا ى ن ى ثلىييىتح ي ىاانزا  بىاان تجةى خىتنفتذى
اا تل  ىاللع بىاال  ى اتح ي ىاا لي بىى90/11 ق ىاال  ى جلىاارجق ىإا ى حك تىع نق ى
اا تل  ىى81/07 خىع نق ىى11مى10مى5اا رتنطةىالق ىاات هتخىنرجعىألحك تىاا قا ى

أل رىى ت ثىييىلنتلةىإم ارىاألحك تىا فص ىييىاانزا ىاا طر بىيإ ىا ات هتخمى الخىا
ىى.3ااحك ىىكق ى ش ق ىا انف قىاا لج ىاققةىااق نق ى

 خىااحكب ىاألمب يىيبيىإانب  ىاالققطب بىىاستثن  انه ئيىىامت ائي تفص ىاا حك ةىاحك ى
 /  ىاالتف عتب بىااتأ ينتبةىااتبيىعررهب ىاا  بت  تىضب ىاا ب  يى   ىتطنتب ىا جبرا ابىااتأ ينتبةى

ا جن ريبببةى ت ببب ت ىشبببه  ابىاال ببب ى مشبببقي بىاار اتبببلى  ىااقثببب ئ ىاألخبببرمىاا نصبببق ى  تهببب ى
ا جبببرا ابىىاحتبببراتإضببب يةىإاببب ىاات بببري ىا بببنلى ببب تىىع نقنببب ى ثنببب بىاانشببب اىاا هنبببيىا  ببب  ي

احت ى نه ىت زتىاا  ت  تىااقت تىا  جرا ىاا ل ق ىاب ى بعى بن ىاال  ب ىتلبقيضى ب ايى بخىنفقبةى

                                                           
ى.260 رجعىس م مى ىمراه يىن ت ةمى- 1
ى.58مى س م ى رجعرشت ى اض مىى- 2
ى.55 رجعىس م مى ى ا  يىنقا مى- 3
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اا  بببت  تىالىىقببب ى بببخىاألجبببرىاابببذيىيتق ضببب هى إقاىحببب ثىت بببري ىخببب رجىهبببذهىاألحكببب تىىلتنبببرى
ىا  تت تاتببب يببيىح اببةىإ بب  ةىإ  بب جىاال  بب ىيببيىاا  س ببةى ببعىاالحتفبب  ىىت ببريح ىتل ببفت ى مببذا 

ت بببنةى يبببيىح ابببةىريبببضى حببب ىااطبببريتخىى بببن ىاال  ببب ىتلقي ببب ىالىىقببب ى بببخىاألجبببرىاابببذيىاا ك
ى.1 شهرى خىاال  مى تلق ىهذهىاألحك تىع م ةىا تنفتذىر  ىااطلخىا انقضى6يتق ض هى خى  ةى

 جبب الىآخببرىالختصبب  ىاانببق يىا  حبب ع ىى90/04 ببخىعبب نق ىى23ع بب ىنصببعىاا بب  ةى
نبببببب بىاا ق م ببببببةىيببببببيىاا جبببببب  ىااطلببببببق ىا اط ببببببلىيببببببيىااط ىاالجت   تببببببةااف مبببببب ةىيببببببيىاا ببببببقا ى

 ببخىااق بب ى ىاا شبب رىإاتهبب ىيببيىىاألحكبب تىااصبب  رةىيببيىمبب ىنببق لنتلببةىىاخببتل األمبب يم ترجعى
ااق ب ى ىىيىيبيإا ى  ىاا شبر ىا ت ب ى لتب رىاا قضبق ى4 كررىى73 اا   ةىى21 20اا   تتخى

تبببيىتحكببب ىيتهببب ىاأحكببب تىع م بببةىاأحكببب تىامت ائتبببةى نه ئتبببةى ااىاالمت ائتبببةااتبببيىتحكببب ىيتهببب ىاا حببب ع ى
ى.2ااقت ةىاا  اتةىا   قمىى لت رالست ن  ىييىحتخىا ت  بىالضىااتشريل بىاألخرمى

ىاإلقليمي االختصاصثانيا: 
اا ح ببببيىا  حبببب ع ى اا جبببب اسىااق بببب ئتةىمق  بببب ةى   ببببةىىىحبببب  ى .ىإ.ىت.ىإىاالختصبببب  

ي اجهةىااق  ئتةىاا  تصةى ح ت ىهيىت  ىااتبيىىقبعىيبيى ائرتهب ى بقلخىاا ب   ى  تب ى ب ى ب اى
اا حب ع ىااف مب ةىيبيىىاختصب   خىمتنهب ىااحب البىااتبيىتب خ ىضب خىىاالستثن ئتةييىح البى

 .3االجت   تةاا قا ى
اا تل  ىمت بقيةى ن ت ب بىاال ب ىى04-90ع نق ىى خى24 ييىاا ق م ىنج ىنقىاا   ةى

اا ح ببيىا  حبب ع ى اا جبب اسىااق بب ئتةىااف مبب ةىىاالختصبب  ااتببيى  ر بى لتبب رىآخببرىاتح يبب ى
ااقاعلبةىيبيى كب  ىتنفتبذى لعبةىاال ب ى  ىىاا حك بةإقىتريبعىااب  قمى  ب تىىاالجت   تةييىاا قا ى

حك بببةىااتبببيىتقبببعىيبببيى حببب ىإع  بببةىيبببيى حببب ىإع  بببةىاا ببب   ى  تببب ىمىم ببب ىى كبببخىريلهببب ى  ببب تىاا 
  ىتل تبب ى لعببةىاال بب ىاان تجببةى ببخىحبب  ثى  بب ى  ى ببرطى هنببيمىىانقطبب  اا بب  يىيببيىح اببةى

                                                           
ىاا  اثىااذمر.ى04-90 خىع نق ىى23مى21مى20اا قا ىى ن رى- 1
ى.42 رجعىس م مى ى ح تةىس ت   مى- 2
ى.146 رجعىس م م ىى   .بىم قاةمااطتلىم قاةى جى- 3
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اافقببرةىااث  نببةى ببخى .إ.ت.إ.جى بب ى  ىاا ن ت بب بىااتببيىتقببقتىى40 نفببسىااشببي ىت بب نت ىاا بب  ةى
اا ج ببيىا  حك ببةىااتببيىتبب ىيببيى ائرتهبب ىإمببراتىىاالختصبب  يبب   ىمببتخىاألجتببرى مبب حلىاال بب ى

ىى.1 ق ىاال  ى  ىتنفتذهى  ىااتيىيقج ىمه ى قلخىاا    ى  ت 
يتحببببببب  ىى9/11/2005 اقببببببب ى عببببببب بىاا حك بببببببةىاال تببببببب ىيبببببببيىعرارهببببببب ىااصببببببب  رىمتببببببب ري ى

مىإ ب ىا كب  ىتنفتبذى لعبةىاال ب ىاالجت   تبةاا ح يىا  حك بةىااف مب ةىيبيىاا بقا ىىاالختص  
  ىاا لتببب رىإقىيلحببب ىيبببيىج تبببعىااقبببرارابىااتبببيى مببب رته ىى2ما حببب ىإع  بببةىاا ببب   ى  تببب   ببب ى

هقى ك  ىإمراتى ق ىاال ب ى  ىتنفتبذهىىاالجت   ياا ح يىا ق  ىىاالختص  اا لت  ىييىتح ي ى
ى.3انضىاان رى خى قلخىاا    ى  ت ىااذيىينق ى لت راىتق ت ى 

وطبيعةةة األحكةةام الصةةادر  عنةةه  االجتمةةاعي المطلةةب الثةةاني: إجةةراءات التقاضةةي أمةةام القسةةم
 وطرق الطعن فيها وتنفيذها

ااتق ضبيى ن ت ب بىاال ب ىإاب ى حكب تىعب نق ىا جبرا ابىى اباعق   ةى   ةىت  عىإجبرى
اا  نتةى ا  اريةىشأنه ىشأ ى  ت ثىااق  ى ىاا طر حةى   تىااجه بىااق  ئتةىإض يةىإا ى ب ى
اشترل ىع نق ىت بقيةى ن ت ب بىاال ب ىاافر ىبةى بخى جبقهىإجبرا ىاا صب احةىعنب ى برطىاانبزا ى

 ااطلبخىى االست ن  ع م ةىا طلخىا ا ل رضةى   ىااق   مىاحت ىتلق ىاألحك تىااص  رةىيته ى
انطلعب ى بخىىاا لجب ىى4نه ئتةى  ى شب قاةىا انفب قىامت ائتةىاألحك تا انقضىااتيىتلق ىيته ىهذهى

يبيىاافبر ىاأل  ىىاالجت ب  يهذاىسنتطر ىييىهذاىاا ط بلىإاب ىإجبرا ابىااتق ضبيى  ب تىااق ب ى
ر ىااطلبخىيتهب ى متفتبةىتنفتبذه ىيبيىاافبر ى إا ىلنتلةىاألحك تىااص  رةى ن ىمفر ىث نيى إا ىل

ىا .ااث 
 
 

                                                           
ى.56 رجعىسن مى ى ا  يىنقا مى- 1
ى.269م 2 ةىاا حك ةىاال ت مى   ىمى ج9/11/2005مىاا  ر ىييى311653عرارىاا حك ةىاال ت ىتحعىرع ىى- 2
ى.140 رجعىس م مى ىح  يىا ش ى  رمى- 3
ى.63مى رجعىس م مى ىاالعتص  ىةرشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىى- 4
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 االجتماعيالفرع األول: إجراءات التقاضي أمام القسم 
إ ىحبب ىاا جببق ىإابب ىااق بب  ىحبب ى ح ببيى سببتقري ى يلتنببرى ببخىااحقببق ىاال  ببةمىيل  بب ى

  تهبب ىي بب ىااحبب ى  ىىاال تبب ا ىاحت بب    بب ىحبب ى ببخىااحقببق ىااشبب قى  ىمبب  ىهنبب  ىىا تبب م
مى   ب ىهبذاى1ي جأىا ق ب  مىالبخىاا شبر ى ح لب ىا ج ق بةى بخىااشبر اىااتبيىىجبلى  ىتقايرهب 

ىاألس سىنق  ىاافر ىإا ىشر اىريعىاا  قمى متفتةىستره .
 أوال: شروط رفع الدعوى 

اريعىاا  قمى   تىااجه بىااق  ئتةىالىم ى  ىتتقيرىييىاا تق ضيىالضىااشبر اىيبإقاى
   ببةى  خببرمىشببك تةىيبب  يىقابب ىإابب ىريببضى  ببقاهىشببكلىيتنق بب ىااشببر اىإابب ىشببر اىىانلبب  ع
ى.خ مة

 الشروط الشكلية العامة -أ
 بببخى .إ.ت.إ.جى  ببب ى  :"ىالىىجبببقتىأليىشببب قىااتق ضبببيى ببب ىاببب ىتلبببخىاببب ىى13تبببنقىاا ببب  ةى

مببفةى ابب ى صبب حةىع ئ ببةى  ى حت  ببةىىقرهبب ىااقبب نق مىيثتببرىااق ضببيىت ق ئتبب ىانلبب اتىااصببفةىيببيى
اا   يى  ىييىاا    ى  ت مىم  ىيثترىت ق ئت ىانل اتىا ق ىإقاى  ىاشبترل ىااقب نق "ى بخىخبل ى
اا   ةىىفه ى  ىااشر اىااقاجلىتقايره ىييىاا تق ضيىااصفةمىاا صب حةى  حت نب ىىشبتراىا ق ى

ىتخى  ىاا شر ىتن س ىاأله تةىااتيىتل ى خىااققا  ىاألس ستةىا تق ضي.ييىح
 شرط الصفة -1

يهببببيىحبببب ىاا ط انببببةى  بببب تىااق بببب  ى تقببببقتى  بببب ىاا صبببب حةىاا ن شببببرةى ااش صببببتةىيببببيى
ااتق ضببيمىم بب ىعبب ىىحبب ثى  ىيتبب خ ىلريبب ى ثنبب  ىسببترىاا صببق ةى ابب ىيببر ىقمببرهىيببيى ري ببةى

خ ى  ىاط بلى بخى حب ىاأللبرا ى اا  قمىسقا ىاإرا ت ىألج ىتحقت ى ص حةىاف ئ ةىاا تىايتت ب
اتبب خ ىيتصبب ى عثببرىاببألرا ىاا صببق ةى يى  ىتريببعى قضببق ىاى أل   ىمببلىلريببيىاا صببق ةى

  خىقيىمفةىض ىقيىمفة.
ى
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 : الصفة بالنسبة للمتقاضيين -أ
 تت ث ىييىاا   يى اا    ى  ت 

 الصفة لدى المدعي
ييىااتق ضيىيقب ىى بتحت ى  ب ىمب حلىى ااصفةينننيىاات تتزىمتخىااصفةىييىاا  قمى

ااصببفةىيببيىاابب  قمى ن شببرته ىش صببت ىا ببنلى ببذرى شببر  مى يببيىهببذهىااح اببةىى بب  ىااقبب نق ى
اش قىآخرىت ثت  ىييىا جرا ابى مبأ ىىح برى حب  يىنت ابةى بخىاا ب  يى  ىشب قىآخبرى

ى ببخىمببحةىاات ثتبب ىثبب ىامتبب  ايببيىهببذهىااح اببةىىقببعى  بب ىااق ضببيىااتأعبب ىىا قجببلى م اببةىخ مببة
ى.ى1ينح ىالحق ىييى  مىتقايرى نصرىااصفةىا مىاا   يى يىم حلىااح 

 الصفة لدى المدع  عليه
تلق ىااصفةىا ان نةىا  ب   ى  تب ىإقاىمب  ىهبقى نلبرىااحب ىاا تنب ت ىيتب ى  ىمب  ىن ئنب ى
ع نقنتبب ى ببخىااحبب ى  ىاابب يخىاا ط اببلىابب ى  ىمبب  ىحبب ئزىا حبب ى قضببق ىاانببزا مىقابب ىألنبب ى ببخى

ااببب  قمىالىتصببب ىإالىإقاىريلبببعى بببخىقيىمبببفةىضببب ىقيىمبببفةمىيل ببب ىىشبببتراىتبببقيرىاا نببب   ى
ى.2 نصرىااصفةىا مىاا   يى إالىري عى  قاهىمذا ىىشتراىعت  ه ىا مىاا    ى  ت 

 شرط المصلحة-2
ىقصب ىمهب ىاا نفلبةىااتبيىىحققهب ىمب حلىاا ط انبةىااق ب ئتةى عبعىاا جبق ىإاب ىااق ب  مى

يبببعىاابببب  قمى ااهببب  ى بببخىتحريكهببب مىم ببب ىى كبببخى  ىتلببببق ى هبببذهىاا نفلبببةىتشبببك ىااببب ايعى را ىرى
 صبببب حةىع ئ ببببةى  ى حت  ببببةمى تلببببق ىع ئ ببببةىحتن بببب ىت ببببتن ىإابببب ىحبببب ى  ى رمببببزىعبببب نقنيىيتكببببق ى

  ىاالب  ا ى  تب ى تلبقيضى ب ىاحب ىاب ى بخىضبررى بثلىىاانرطى خىاا  قمىح  ىةىهبذاىااحب 
ى.43-73ييىح اةىاات ري ىااتل فيىلنق ىا    ةى
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س اثىااذمرى  ب ى  :"ىيبيىح ابةى ب تىاا صب احةىى90/04 خىع نق ىى36تنقىاا   ةى
"مىي ا ب  يىاالجت   تبةيريعىااطر ىااذيىا ى ص حةى  قمى   تىاا حك ةىااف م ةىييىاا بقا ى

اال  بب ى  ىمبب حلىاال بب ى ببخىخببل ىريلبب ىاابب  قمىإقىيببيى ن ت بب بىاال بب ىاافر ىببةىعبب ىىكببق ى
ح تةىع نقن ى  بخىمبتخىشبر ل ى  ىتلبق ىاا صب حةىع نقنتبةى يىيه  ىإا ىتحقت ى  ىةى لتنةى 

ى.1  ىااح ى قضق ىاانزا ى لتر ىا ىع نقن ى ثلىنزا ىحق ىاألجر
 شرط األهلية-3

سبببنةى ت تلببب ىاك  ببب ىعبببقاهىى19تقت بببيىااق  ببب ةىاال  بببةى  ىمببب ىشببب قىم بببغىسبببخىاارشببب ى
ااشبببب قى ببببخىاان حتببببةىاالق تببببةى  تببببرى حجببببقرى  تبببب مى اا قصببببق ىاأه تببببةىااتق ضببببيىمببببلحتةى

 بببببخى .ت.جىى40ح بببببلى بببب ىنصبببببعى  تبببب ىاا ببببب  ةىىيبببببيى ن شببببرةىإجبببببرا ابىااتق ضببببيىةااق نقنتبببب
ا  ضبب يةىإابب ىقابب ىيببإ ىعبب نق ىا جببرا ابىاا  نتببةىاا  نبب ىا تنببرىاأله تببةىشببرل ى س سببت ىاقنببق ى
ااببب  قمىالبببخىالببب ىمببب  رىعببب نق ىا جبببرا ابىاا  نتبببةى ا  اريبببةىااج يببب ىع بببقى بببخىهبببذاىااشبببراى

ى2  بب ىشبببراىااصببفةى اا صبب حةى ا تنبببرىاأله تببةىشببرل ىا ن شبببرةىاا صببق ةىااق ببب ئتةى اسببتنق 
سنةمىيبإقاىى16اا  اثىااذمرىيإ ىاا خىااق نقنيىا ل  ىى11-90 خىع نق ىى15يح لىاا   ةى

 اا ص حةى ي ى حكب تىعب نق ىىااصفةت ىت ري ىاال   ىييىهذاىاا خىت ريح ىتل فت ىيإن ىى   ى
  بب ى ه تببةىااتق ضببيىيببيىن ببرىااقبب نق مى إن بب ىتريببعى ببخىعنبب ى اتبب ىااشببر يى النبب ىالىىى90/04

ى.3   ت ى  ىيثنعىااصفةىااق نقنتةىا ل   ى مفت ىمقات 
 إرفاق الدعوى بمحضر عدم المصالحة -4

 شببب رن ىسببب اق ىابببأ ى ح بببرى ببب تىاا صببب احةىىلببب ىشبببرل ىجقهريببب ىاقنبببق ىااببب  قمى  ببب تى
ت ب بىاال ب ىاا تل  ىمت قيةى ن ى04-90ق ى خىع نى19ااق   ىح لى  ىنصعى  ت ىاا   ةى

اافر ىبببةىىجبببلى  ىىكبببق ىمببب ىخبببل ىيبببر يىيبببيىاال ببب ى قضبببق ى ح  ابببةىااصببب  ى  ببب تى كتبببلى

                                                           
ى.60 ا  يىنقا مىت قيةى ن ت  بىاافر ىةىييىاال  ىييىااتشريعىااجزائريمى رجعىس م مى ىى- 1
 bejaia.dz.»bitstream. -www.univ :30/3/2019.19«23ىمإالتر ني قععىى- 2

ى.61 رجعىس م م ىنفسىىى ا  يىنقا مى- 3

http://www.univ-/


 آليات تسوية منازعات العمل الفردية                                            الفصل الثاني:       

 

 
66 

اا صب احةىعنبب ى برطىاانببزا ى  ب تىااجهبب بىااق ب ئتةمىي اهبب  ى نب ىهببقىتقريبلى جهبب بىاان ببرى
يبببيىيقرتهببب ىى31مبببتخىاا تنببب ت تخى ااتقمببب ىإاببب ىحببب ى  يىمتنه ببب ى هبببذاى ببب ى شببب ربىإاتببب ىاا ببب  ةى

ى.ااث نتة
ىجبلى  ىتريب ىاالري بةىاا قجهبةىإاب ىاا حك بةىى04-90 خىع نق ىى37 تنقىاا   ةى

من  ةى بخى ح برى ب تىاا صب احةىااصب  رى بخى كتبلىاا صب احةى اابذيىيتنبتخىا قت ب هى  ى
يل بب ىاا حك ببةى  ىىاا ببل ىمببتخىاال  بب ى اا  ببت  تىابب ىيببت ىح بب  ى  ىتبب ىي بب ىاشببك ىجزئببي

عنبب ىااتطببر ىا قضببق ىاابب  قمىإ ىمبب  ىاانببزا ىعبب ى ببرطى  بب ى كتببلىاا صبب احةى نفببسىتلبب يخى
ى.1 خى . .ت.إ.جى504ااشي ىنصعى  ت ىاا   ةى

 تبببرى نشبببقرى  ببب ى  ىى9/12/1997  عببب بىاا حك بببةىاال تببب ىيبببيىااقبببرارىاا ببب ر ىيبببيى
ا ريق بةى  ب تىع ضبيى ح رىااص  ىالىىح ى ح ى ح رى  تىاا ص احةىييىعنق ىاا  قمىا

ى.2اا قضق 
 ثانيا: سير الدعوى 
ىايتتب بالري بةىىاالجت ب  ي خى .إ.ت.إ.جىتريبعىااب  قمى  ب تىااق ب ىى500تنقىاا   ة

اا  قمىلنق ىا ققا ب ىاا نصبق ى  تهب ىع نقنب مىينب ارجق ىإاب ى حكب تىهبذاىااقب نق ىتبنقىاا ب  ةى
 كتقطببةمى قعلةم   رخببةىتببق  ىابب مىىالري ببة:"ىتريببعىاابب  قمى  بب ىاا حك ببةى    بب ى نبب ىى14

   نببببببةىاا ببببببنرى ببببببخىعنبببببب ىاا بببببب  يى  ى مت بببببب ى  ى ح  تبببببب ىالبببببب  ى ببببببخىاان بببببب ىى بببببب  يى بببببب  ى
ىى15اا نصببببق ى  تهبببب ىيببببيىاا بببب  ةىىري ببببةىالببببضىاانت نبببب ب" يجببببلى  ىتت بببب خىاالاأللرا 

ااببببببب  قمىهقيبببببببةىاأللبببببببرا ىىااجهبببببببةىااق ببببببب ئتةىااتبببببببيىتريبببببببعى    هببببببب ىم سببببببب ىراا ببببببب اثىاابببببببذم
 طل ىتقت ىاالري ةىحب الىيبيىسبج ىخب  ىتنلب ىاترتتبلىمىاا  رطى قجزىا قع ئع...اا تن ت ةم

 بةىيبيى جب ىالىيتجب  تىتب ري ى   ىج  ر  ه ى بعىمتب  ى سب   ى  اقب هىاا صبقتى رعب ىااق بتةى ى
رى بخىتب ري ىت ب ت ى ح برى ب تىااصب  مىيبإقاىريبعىاا ت بررى  بقمىالب ىيبقابىاآلجب  ى شهى6

                                                           
 bejaia.dz.»bitstream. -www.univ :30/3/2019.19«23  ن ت  بىاال  ىاافر ىةم  رىااق ضيىييىت قيةىى- 1
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لب ىحصبقا ى  ب ى ح برى ب تىااصب  ىااق نقنتةىتريضى  قاهى الىى كخىريعى  بقمى خبرمىإالىا
ااشبر اىااق نقنتبةىيإنب ىيريبعىىاسبتتف  تبلىاا صب احةمى  ب ىإقاىري بعى  بقاهىا بنلى ب تىك  خى

 الىىكبق ى جنبراى  ب ى يبعى ح برىىاا  قمى  تن اى   ىااحك ىاأل  ىا ح رى  تىاا ص احة
مىم بب ىىجببلى  ىىكببق ىلريببيىاابب  قمىه بب ىنف ببه  ىااطببريتخىاا ببذا ىتبب ىإجببرا ى بب تىمبب  ىج يبب 

 ىىكببق ى قضبق ىااط نب بىيبيىاابب  قمىهبقىنف ب ىيبيىاا ح ببرىاا صب احةىمتنه ب مىم ب ىىجبلى 
أل ىااق ضيىالىىفص ىإالى  ىىط لى ن ى ثلىييى قضق ىاانزا ىيتل  ىا ا    بىاازائب ةىااتبيى
ع  ى   ىاا    ى  ت ىت  ي ىاا ق م ى نه ىييىحتخى قضق ى ح رى  تىااصب  ىرجبق ىإاب ى

ق ىااط نببب بى شبببتقةى بببخىااط بببلىاا نصبببلىاال ببب ى إانببب  ىعبببرارىاافصببب مىالبببخىيبببيىحببب البىتلببب
قاب ىيرسب ى طلب ىىم1األم يىمأ ىىط بلىاال  ب ىرجق ب ىإاب ى كب  ى   ب ى   ىل بلىااتلبقيض

  ببب ى كببسىقاببب ىااتل تببثىا اح ببقرىاأللبببرا ىاا لنتببةىاببب أل رى يجببلى  ىتت ببب خىاالري ببةى
ى15سبب اثىاابذمرىىجبلى  ىتريبعىاابب  قمىيبيى ب ةى عصبب ه ىى04-90 بخى ىى38نصبعىاا ب  ةى

 طلب ىقاب ىيرسبب ى ح برىااتل تبثىا اح بقرىإابب ىىمااليتت حتبةري ىتقجتب ىاالري ببةىيق ب ى بخىتب 
األلببببببرا ىاا تن ت ببببببةىىشبببببب  ىم يببببببةىاا ل ق بببببب بىاا تل قببببببةىمتح يبببببب ىهببببببقيته ى  ببببببقلنه ى مببببببذا ى

ى.2 خى .إ.ت.إ.جى18اا ل ق  بىاا ر ريةىاا تل قةىا اق تةى ي ىنقىاا   ةى
 ببببخىعنبببب ىاا حك ببببةمىى كببببخىى عنبببب ى ببببرطىااق ببببتةى  بببب ىاا راسببببةى اافحببببقى اا  ا اببببة

 ببخىى4ا ق ضببيىاا صبب احةىمببتخىاأللببرا ى ه بب ىمبب  ى قضببق ىاانببزا ىح ببلى بب ىت بب نت ىاا بب  ةى
خىا ق ضببيىإجببرا ىااصبب  ىمببتخىاأللببرا ىكبباا بب اثىااببذمرىتببنقى  بب ى  :"ىى ى09-08ااقبب نق ى

يفببيىح اببةىنج حبب ىيببت ىشببطلىااق ببتةى ببخىجبب   ىى ثنبب  ىسببترىاا صببق ةىيببيى ىببةى بب  ةىم نببع"
   بب  ىاا حك ببةمى يلتنببرى ح ببرىاا صبب  ىسببن اىتنفتببذى ى  هببقراىا اصببتنةىااتنفتذىببةىح ببلى بب ى

يببيىح اببةى بب تىاا صبب احةىت ببت رىااق ببتةىيببيىىإ بب  ببخى .إ.ت.إ.جمىى993نصببعى  تبب ىاا بب  ةى
ىاافحقى اا  ا اة.

                                                           
ىاا تل  ىمت قيةى ن ت  بىاال  ىاافر ىة.ى04-90 خىع نق ىى34اا   ةىى ن رى- 1
ى خىع نق ىا جرا ابىاا  نتةى ا  ارية.ى500مى18مى16مى14ن رىاا   ىى- 2
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   ىااببب  قمىيبببت ى بببخىخلاهببب ىسببب  نببب ى قامببب ةىيبببيىااج  ببب بىاا  صصبببةىا ن بببرىيبببيى
ىااشهق ى تن   ىاالرائضمىاتصب رىااحكب ىاشبأنه ىيبيىنفبسىيبقتىااج  بةى  ىتأجتب ىقاب ىا   ا ابة
يبببيىج  بببةى خبببرمىحببب  ىتببب ري ىاانطببب ىاببب احك ىيبببيىااج  بببةىاا قااتبببةى تبببرى نببب ىالىىجبببقتىت  يببب ى

تتتخىلنق ىا  ب  ةىاا  ا اةىإالىإقاىاعت عىاا ر رةىاا  حةىاذا مى   ى الىتتج  تىج  تتخى تت ا
هببببب ىيبببببيى عبببببرهىاآلجببببب  ى قاببببب ىاحكببببب ىلببببب اعىىشبببببتراى  ىتصببببب رىحك ى. بببببخى .إ.ت.إ.جى271

ىااذيىتت تزىا ىع  ى ىنزا  بىاال  .ىاالستلج  
 ي كبخىا ق ضببيى  ىىبأ رىا اتنفتببذىاا لجب ىاهببذهىاألحكب تىسببقا ىم نبعىع م ببةىا  راجلببةى  ى

ى1.اا  اثىااذمرى09-07 ى خىع نقىى323االست ن  ى  ىاا ل رضةىلنق ىانقىاا   ةى
 إقاىاببب ىىح بببرىاا ببب  يى  ى مت ببب ىر ببب ىمبببحةىااتن تبببغىمببب   ى بببذرىشبببر يى قنبببق ىيبببت ى
شطلىاا  قمى خىج   ىاا حك ةمى   ىإقاىا ىىح رىاا ب   ى  تب ىر ب ىمبحةىااتن تبغى ب ىاب ى

 بخى .إ.ت.إ.جى ين بغىى292ىكخىهن  ى ذرىشر يى قنق ىىفصب ىااق ضبيى ت متب ىلنقب ىا  ب  ةى
  ىاصقرةى ط اقةىألم ى ن ىإا ىاأللرا مىم  ىت ب  ىن ب ةىتنفتذىبةىى ىمن  ةى م تةااحك ىإ 

ى.2 خى .إ.ت.إ.جىى280  ىرس تةىا حك ىال ىت جت  ى خىعن ىم تلىاا نرى ي ىاا   ةى
 ثبببب ىح اببببةى يبببب ةىاا بببب   ى  ى يت بببب ىيتل بببب ىا اتبببب خ ىيببببيىاابببب  قمى ااط نبببب بىاال رضببببةى

اا ب   ى  تبب ى  ى  ث بب ىااقبب نقنيى  ىتنتتببرىلنتلببةى  ىااقضبعىااقبب نقنيىاهببذاىاألختببرى ثنبب  ىسببترى
اابب  قمىيببإ ىااقبب نق ىىحفبب ىحقببق ىق يىااحقببق ى يىااقرثببةى  ىااببذيخىىح ببق ى حبب ىاا بب  يى  ى

االبب ييى مبب ا ىاا بب   ى  تبب ىيببيى قامبب ةىاابب  قمىإابب ىنه يتهبب ى ااحكبب ىيتهبب ى ببعى ببنحه ىااقعببعى
يببيى قضببق ىاابب  قمىإالى  ىهببذاىىجببلى  ىيببت ىيقببرىيببيىح اببةى بب ىإقاىابب ىتلببخىااق ببتةىى يبب  ه 

بى حب ىاأللبرا ىالىي جب ى ا حك ىيتهب ىيبإ ى بى هتأةج هزةىا حك ىيته مى ييىح اةى  ىإقاىم نعى
 .اافص ىيته 

 

                                                           
ى.66ييىااجزائرمى رجعىس م مى ىىاالعتص  ىةرشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىى- 1
ى.45-44مى رجعىس م مى االجت   ي ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى- 2
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 االجتماعيالفرع الثاني: طبيعة األحكام الصادر  أمام القسم 
 مبب  رىااحكبب ىيببيىاابب  قمىىاالجت بب  يالبب ىااتطببر ى جببرا ابىااتق ضببيى  بب تىااق بب ى

ىاالجت   تببةااببذيىتت تببزىابب ىااق بب ى ىى ىلنتلببةىهببذاىااحكبب ىن ببراىا طبب اعىاالسببتلج  ينننببيىتح يبب
نه ئتببةى  خببرمى شبب قاةىا انفبب قىاا لجبب ى  حكبب تى   ىببةىىامت ائتببةيتت ثبب ىهببذهىاألحكبب تى ببخى حكبب تى

ىهذاىاافر .ت ىييىى هذاى  ىستت ى راس
 نهائية ابتدائيةأوال: أحكام 

 بخىعب نق ىت بقيةى ن ت ب بىاال ب ىاافر ىبةى  ب ىااحب البىااتبيىىفصب ىى21تنقىاا   ةى
نه ئتببببةىتببببنقى  بببب ى  :"ىتنببببعىاا حك ببببةىاا  تصببببةىىامت ائتببببةاأحكبببب تىىاالجت بببب  ييتهبببب ىااق بببب ى
س سببببب ىاإانببببب  ىاالققطببببب بىامتببببب ائت ى نه ئتببببب ىيبببببيىااببببب    مىااتبببببيىتتل ببببب ى ىاالجت   تبببببةا ا  ببببب ئ ى
ااتيىالىترا ببيىيتهبب ىا جببرا ابىااتأ ينتببةمى اابب  قمىاا  مببةىمت بب ت ىشببه  ابىاال بب مىااتأ ينتببةم

ى.1 مشقي بىاا رتن بى   ت ثى ث ئ ىإثن بى لعةىاال  "
 نشببترىهنبب ىإابب ى  ىإانبب  ىاالققطبب بىااتأ ينتببةى ببخى هبب ىاا قاضببتعىااتببيى بب  ةى بب ىتتن  اهبب ى

 إجرائتببةىىع نقنتببةهببذهىااف ببةى ببخىاألحكبب تىااق بب ئتةمىحتبب ىخصببه ىاا شببر ىااجزائببريىاببإجرا ابى
تشك  ى خى   اف بى   ب سىاحقبق ىاال ب  ىالقنهب ىتبت ى   ىاحتبراتىا جبرا ابىه  ةىن راىا  ى

االتف عتةمىيق ىت ىتأعتب ىااطب اعىاانهب ئيىاألحكب تىااصب  رةىاشبأنه ىا قت ب ىى  ق نقنتةىااتأ ينتةىاا
ىاالتف عتبةااتيىتبنق:"ىإقاى عبعىت بري ىاال  ب ى   افبةىاإلجبرا ابىااق نقنتبةى /  ىى4-73اا   ةى

ز ةمىت نيىاا حك ةىاا  تصبةىامتب ائت ى نه ئتب ىعبرارىا بنلىت بري ىالب تىاحتبراتىا جبرا ابمىاا  
اا ل بق ىاب ى ت بن ىاال  ب ىتلقي ب ى  اتب ى  ب ىنفقبةىاا  بت  تىىاب  جرا تىاا  ت  تىا قتب تى ت زى

ى2الىىق ى خىاألجرىااذيىيتق ض هىم  ىاقىاست رىييى    ".
ا  تت تاتب ىىاالحتف  تفص ىاا حك ةىامت ائت ى نه ئت ىإ  ىاإ   جىاال   ىييىاا  س ةى عى

 ىا ل   ىتلقي  ى  اتب ىالىىقب ى بخىاألجبرىاابذيىاا كت نةى  ىييىح اةىريضى ح ىااطريتخىى ن

                                                           
ىاا  اثىااذمر.ى4-90 خىع نق ى21اا   ةىى- 1
ىاا تل  ىاللع بىاال  ى11-90 خىع نق ىى37اا   ةى ن رىى- 2
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 شهرى خىاال  ى   ىا خل ىا اتلقي  بىاا حت  ةىىكق ىااحكب ىى6يتق ض هىاال   ى خى  ةى
 اات ري ىااتأ ينيىهقىإجبرا ىي جبأىإاتب ىمب حلىىااص  رىييىهذاىاا ج  ىع ملىا طلخىا انقض"

ا شببر ىااجزائببريىمتلريببفىاا طببأىايتلببرطىى اال بب ىضبب ىاال  بب ىااببذيىيرتلببلىخطببأىج ببت ى ابب
ى11-90ى بببببخىعببببب نق ىى73مبببببقرهى بببببخىخبببببل ىاا ببببب  ةىىااج بببببت ى شبببببر ل ىإن ببببب ىاعتفببببب ىمتح يببببب 

صبببرىاا ت ببب خى لعببب بىاال ببب ىاا لببب  ى اا بببت  ىاحتببب ىقمبببربىهبببذهىااحببب البى  ببب ىسبببنت ىااح
ى.20041 ى  نرىى15 اتسىاا ث  ى هذاى  ى ع ت ىاا حك ةىاال ت ىييىعراره ىااص  رىييى

 تجببلىا شبب رةىمببذا ى  ىااطبب اعىاانهبب ئيىاهببذهىاألحكبب تىالىىشبب  ىسببقمىااحكبب ىاا تل بب ى
اإانب  ىاالققطبةىاا   افبةىاإلجببرا ابىااق نقنتبةى  ىاالتف عتبةىيقبرمى الىىشبب  ىاألحكب تىااتبيىتتنبب   ى
اا قضببق ىيت بب ىإقاىمبب  ىسببنلىاات ببري ىخطببأىج ببت ى تىالمى يى  ىااحكبب ىاانهبب ئيىى ببريى  بب ى

طةىيقرى   ىااتلرطىا  قضق ىااذيىىجلى  ىىكق ى ح ى  قمىث نتةى  ب تىع ضبيىإان  ىاالققى
ىا السبت ن  مى  لن ىهذاى  ىاألحك تىااص  رةىييىااق  ى ىاا  اقةى ترىع م بةىا طلبخىاا قضق 

 اا ل رضبةىاحكبب ىااقبب نق ى هببيىمببذا ىتنفببذىا جبر ىتن تنهبب ىإابب ىاا لنتببتخمى ااحك ببةى ببخىقابب ى  ى
األضببرارىااتببيىت حبب ىا ال بب  ى ببخىى  ه تببةح بب ىااتببأخترىن ببراىاج بب  ةى ثبب ىهببذهىااق بب ى ىالىتت

جرائهبب ى مقنهبب ىتتل ببب ىاحقببق ى كرسبببةىع نقنبب مى ط اتبب ايىااطلبببخىيتهبب ىا السبببت ن  ىالقنهبب ىسبببقمى
 .2استرج   ىاحقق ىىح ته ىااق نق ى ات عىتطنت ىانصق ى    ةىع م ةىا تأ ي 

 قابلة للتنفيذ المعجل االبتدائيةثانيا: األحكام 
األحكبب تىسببتلج اتةىر بب ىع م تتهبب ىا  راجلببةمىمت بب ى هببيى حكبب تىت ببت  يىتنفتببذه ىاصببفةىا

اا تل قببةىا افصبب ىااتل ببفيى ببخىاال بب ى  ىاا تل قببةىمبب يعى جببقرىاال بب  ى يببيىقابب ىتببنقىاا بب  ةى
ةىااق ببب ئتةىاات اتبببةى حببب ىااتنفتبببذى  عبببعىاقبببقىىاألحكببب ت بببخىنفبببسىااقببب نق ى  ببب ى  :"ىتلبببق ىى22

ااق نق :ىتطنت ى  ىتف ترىاتف عتةى  ىاتف  ىج   يىا ل  مى  ىتف ترىم ىاتف  ى نبرتىيبيىإلب رى

                                                           
مى ج بةىاا حك بةى15/12/2004مىاا ب ر ىيبيى283600تحبعىرعب ىىاالجت   تبةعرارىاا حك ةىاال ت ىااص  رى خىاانريةىى-1

ى.1اال ت مى   
ى.48-46 ح تةىس ت   مى رجعىس م مى ى- 2
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ىكبق ىىالست ن   ااتلقي  بىاا  مةىا ألشهر"ىىا ار  ى خىع م تته ىىاا ص احةمى يعىاار اتل
ى.1هذاىااتنفتذىإ  ىا اق نق ى  ىاأ رى خىااق ضي

 عادية ابتدائيةثالثا: أحكام 
 هيىاألحك تىااتيىت تنفذىلر ىااطلخىاال  ىبةى  تبرىاال  ىبةى الىى كبخىتنفتبذه ىإالىالب ى

 يىالببب ىىا  تق ضبببتخم يبببةىا جبببرا ابى اا ببب  ن بىاا قبببررةىمبببراحةى ع نقنببب ىى اسبببتنف قىاسبببتل   
ى.2حصق ىااحك ى   ىحجتةىااشي ىاا ق يىيت 

 عن وتنفيذ األحكامطالفرع الثالث: طرق ال
 بخىمببتخىاا نبب   ىااتببيىىقببقتى  تهبب ىاان بب تىااق بب ئيىاا ل مببرىااتق ضببيى  بب ى رجتببتخمى

 قابببب ىحرمبببب ى  بببب ىضبببب   ىااحبببب ىاألعصبببب ى ببببخىاال ااببببةىىاالسببببت ن   يى رجببببةى  ابببب ى  رجببببةى
األحكبببب تى ببببخىحتبببب ىع م تتهبببب ىا  راجلببببةى اخببببتل ىاختصبببب  ىىالخببببتل  ا نصبببب  مى ن ببببراى

 ق ىمب ى ن ت بةى  ى  بقمى تلت ب ىلبر ىااطلبخىح لىلنتلبةى  ه تبةى   بىاالمت ائتةاا ح ع ى
 ىنببق تخى ببخىاا راجلببةمىاببذاىسببنتطر ىيببيىهببذاىاافببر ىلببر ىااطلببخىاال  ىببةى لببر ى ببااح يثببةى 

ى.3ااطلخى ترىاال  ىة
 أوال: طرق الطعن العادية

لرعتتخىا  راجلبةىاال  ىبةىتت ثب ىاأل اب ىيبيىااطلبخىا ا ل رضبةىيبيىح ابةىمب  رىىهن  
ى.االمت ائتةييىاألحك تىىا الست ن  حك ى ت ميمى ااطريقةىااث نتةىااطلخى

 الطعن بالمعارضة-أ
  ببب تىاألحكببب تىاانت متبببةى يىيبببيىح ابببةى ببب تىىاالجت   تبببةتنصبببلىاا ل رضبببةىيبببيىاألع ببب تى

ىكببببق ىمبببب حلىاال بببب ىىاالجت   تببببةح ببببقرى حبببب ىاأللببببرا ىاا تن ت ببببةمى   انبببب ىيببببيىااق بببب ى ى
احت ى نه ىتريعى   تىنفسىااجهةىااتبيى مب رت ى ب ىاب ىيبنقىااقب نق ى  ب ىخبل ىقاب ى تنتلم

 مبب رىسببقا ىى ببخى .إ.ت.إ.جمىإقىتهبب  ىإابب ى راجلببةىااحكبب ىاانتبب ميىااببذيى327ح ببلىاا بب  ةى
                                                           

ىرشت ى اض مى لع بىاال  ىييىااق نق ىااجزائريمى- 1
ى.49مى رجعىس م مى االجت   يس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى ح تةى- 2
3 -»30/3/2019.19:23 bejaia.dz.»bitstream. -www.univى

http://www.univ-/
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متل ي بب ى  ىاط ببلىإان ئبب ىمقنبب ى ننببيى  بب ى يبب  ىلببر ى احبب ى  ببخىمببتخىشببر اىاا ل رضببةى نهبب ى
تريعىييى ج ىشهرى احب ى بخىتب ري ىااتن تبغىاارسب يىا حكب ى  ىااقبرارىاانتب ميمى  ب ىإقاىانق بعى

ضةىا ىيتنقب ى  ب ىاا صب ىسبقمىاا جبق ىإاب ىثب نيى رجبةى بخىااتق ضبيىرىاآلج  ىااق نقنتةىا  ل 
ى   ى  تقمىاا ج سىااق  ئي.ىاالست ن  يى ه

 ببخىاحتبب ى  ىااحكبب ىااصبب  رىا ا ل رضببةىىكببق ىحك بب ىح ببقري ى تببرىع مبب ىا  ل رضببةى
اا ل رضببةىيهببيىتقعببثىااتنفتببذىإالىإقاىنببقىااحكبب ى  بب ىخببل ىقابب ىىاآثبب رج يبب مى يت بب ىيتل بب ى

ر  ىاا ل رضةىم  ىهقىااح  ىا ان نةىاألحك تىااتيىتلق ىع م ةىا تنفتذىاا لجب ى  ىاا  عبعىإ ب ى
 ى.1احك ىااق نق ى  ىاأ رى خىااق ضي

 االستئناف-ه
ىئياالمتبببب اثبببب نيىلريبببب ى ببببخىلببببر ىااطلببببخىاال  ىببببةىيتصبببب رىااحكبببب ىىاالسببببت ن  ىلتنببببرى

يتريعىل لىاا راجلةىإا ىاا رجةىااث نتةىاا ت ث ةىيبيىىاالمت ائتةااص  رىح قري ى خىاا حك ةى
اا ج ببسىااق بب ئيىمهبب  ىإانبب  ى  ىتلبب ي ىااحكبب ىاأل  مى هببقىحبب ىالبب ى ببخىاا بب  يى اا بب   ى
  تبب ىتطنتقبب ىا نبب  ىاا  بب  اةى ااتق ضببيى  بب ى رجتببتخى طهببذاىتلببق ىهنبب  ىيرمببةى خببرمى  طبب  ى

ى.2يةىاانزا ىمتنه  اا صقتىت قى
يهنبب  ى حكبب تىىالسببت ن  ع مبب ىىامتبب ائي نبب ىاببتسىمبب ىحكبب ىىاالسببت ن    ببخىمببتخىشببر اى

نه ئتببةىمبب اتيى نصببق ى  تهبب ىيببيىىامت ائتببةتصبب رى ببخى   ى رجببةى ببخىااتق ضببيىتلببق ى حكبب تى
ااببذمرمىا  ضبب يةىىاا بب اثى11-90 ببخىعبب نق ىى4-73 بب  ةى ااى04-90 ببخىعبب نق ىى12اا بب  ةى

(ى200.000اببثى ينبب رى األحكبب تىااتببيىالىتتجبب  تىاا نبب اغىاا  اتببةىاا حكببقتىيتهبب ىعت ببةى بب ئتيى 
مى  بب ىيت بب ىى ببقىااط نبب بىااتببيىتت بب نه ىالسببت ن  مبب ىاألحكبب تىاألخببرمىع م ببةىى   بب اىقابب ى

يتجبببلى  ىىاا ببب اثىاابببذمرمى04-90 بببخىعببب نق ىى23ى  ببب  مىاالسبببت ن  ىنصبببعى  تهببب ىاا ببب  ة
 ىااط نببب بىاا ق م بببةىا اط بببلىاألمببب يىاابببذيىتننببب ى  تببب ىااببب  قمى هبببقى ببب ىت ببب نت ىاا ببب  ةىت حببب

                                                           
ى.70اا رجعىاا  م مىى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىاالعتص  ىةمىرشت ى اض م   - 1
ى خىع نق ىا جرا ابىاا  نتةى ا  ارية.ى335 ن رىاا   ةىى- 2
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 ببببخى .إ.ت.إ.جمى  بببب ىمببببفةىاأللببببرا ىااتببببيىى كنهبببب ىااتبببب خ ىيببببيىاابببب  قمىيببببيى رح ببببةىى342
االسببت ن  ىيببإ ىااقبب نق ىالىى بب  ىإالىاصبب حلىاا صبب حةىااتبب خ ىسببقا ىم نببعى صبب حةى ن شببرةى

  رثتبب ىيببيىح اببةىااقيبب ةىإابب ىج نببلىاا ن  ببةىاانق متببةىااتببيى مبب تةى  ى تببرى ن شببرةىيببيىاانببزا ى
تلتنببرىمبب حنةى صبب حةى ن شببرةىيببيىااق بب ى ىاال  اتببةىاحكبب ى نهبب ىت  بب ى ه تببةى مببلحتةىت ثتبب ى
اال بب  ى ااتق ضببيىاأنف ببه مى  ببخىمببتخىاآلثبب رىاالسببت ن  ى نبب ىيقعببثىااتنفتببذىإابب ى  ىببةىاافصبب ى

تب ىااحكب ىاأل  ىإالى  ىيبيىاا  ب ئ ىاالجت   تبةىاانه ئيىيبيىااحكب ى  ب ىمبريضى  ىتلب ي ى  ىتأي
ى.1عثتراى  ىىقررىااق نق ىااتنفتذىاا  ععى  ىاا لج ىانلضىاألحك تىانلضىااق  ى 

 ثانيا: طرق الطعن غير العادية
الببب ىمببب  رىااحكببب ى اسبببتتف ئ ىاج تبببعىلبببر ىااطلبببخىاال  ىبببةىى كبببخىا طببب  خى  ىىلبببرطى

ثبب ىهببذهىااطببر ىيببيىااطلببخىابب انقضمىاات بب سىإ بب  ةى  ببقاهىاطببر ىاا راجلببةىاانتببرىاال  ىببةمىيتت 
 .اان رى ا تراطىاانترىخ رجى خىاا صق ة

 الطعن بالنقض
ىل ىااطلخىا انقضى خىااطر ىااه  يةىإاب ىإانب  ىااحكب ىااصب  رى بخىااجهبةىااق ب ئتةى
اا  تصبببةىا بببنلى بببخىاألسبببن هىااتبببيىىحببب  ه ىااقببب نق مى هبببقى   ببب ىهت بببةىع ببب ئتةىيبببيىااتن بببت ى
ااق ببب ئيىاا ل بببق ىاببب ىيبببيىاابببنل مى ت بببتقىاا حك بببةىاال تببب ىا  شبببرا ى  ببب ىتأ يببب ىااقببب نق ى
 تطنتقبب ىتطنتقببب ىسببب ت  ىا  تن رهببب ى حك بببةىنقبببضمىم بب ىتل ببب ى  ببب ىتقحتببب ى حكببب تىاا حببب ع ى بببخى
خبببل ى ببب ىيريبببعىإاتهببب ى بببخىللبببق ىضبببب ىاألحكببب تى  ىااقبببرارىاانهببب ئيى بببخىاا حببب ع ى اا جبببب اسى

حك ببةىعبب نق ى ات ببعى قضببق ىالببخىيببيىالببضىااحبب البىىجببقتىاهبب ىااق بب ئتةمىم بب ى نهبب ىتلبب ى 
اافص ىييىح اتتخىجقاتيب ى  جقطب مىجقاتيب ى نب   ىىطلبخىيبيىااق بتةىا  برةىااث نتبةى  جقطتب ىيبيى

ىح اةىااطلخىا انقضىا  رةىااث اثة.
الىى كببخىااطلببخىابب انقضىإالىإقاىمبب  ىهببذاىاألختببرى ننببيى  بب ى حبب ىاأل جبب ىااببقار ةىيببيى

 .إ.ت.إ.جمىيإقاىم نعىإجبرا ابىيبيىاا راحب ىاا ب اقةىالىتهبت ىمثتبراىا اجقانبلىى خى358اا   ةى
                                                           

ى.57-54مى رجعىس م مى االجت   ي ح تةىس ت   مىآات بىت قيةى ن ت  بىاال  ى اا    ىى- 1
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ااشبببك تةى  ببب تىاا  ببب ئ ىاالجت   تبببةمىيبببإ ىإجبببرا ابىااطلبببخىاببب انقضىضببب ىاألحكببب تى ااقبببرارابى
إاب ىنفبسىااقب نق ى هبيىإجبرا ابىشبك تةىىاألخبرمىت  بعىهبيىىىاالجت   تبةااص  رةىيبيىاا بقا ى

ااجقهريبببةىااتبببيىالىتقنببب ىااببب  قمىمببب  نه مىسبببقا ىتل ببب ىاأل بببرى  قضبببق تةىتلتنبببرى بببخىاا  ببب ئ ى
اكتفتبببببةى لبببببر ى ن شبببببرةىااببببب  قمى  ى بببببخىحتببببب ىإجبببببرا ابىتق ضبببببيىاألخبببببرمىاا  مبببببةىاشبببببك ى
    ق ىاالري ةى  ىااحكب ى  بخىاان حتبةىاال  تبةىع ت بةىهبيىااق ب ى ىاال ب ىااتبيىتن شبرىيتهب ى

ى.1  ته ييىاا راجلةىن راىاتلق ىإجرا اته مى لق ىىااطريقةهذهى
 إعاد  النظر التماس

إ ب  ةىاان برى  ىاا ح ع بةىيبيىىاات ب سااطريقةىييىعت تى ح ىاا صقتىاط لىىهذهتت ث ى
ع ببتةىتبب ىااحكبب ىيتهبب ىاصببفةىنه ئتببةى ببخىعنبب ىاا حك ببةىااتببيىحك ببعىيببيىااق ببتةمى قابب ىيببيى

ااتبيىالىتجب ى    هب ىىاألحكب تااح البىااتيىالىىجبقتىيتهب ىاا جبق ىا  ل رضبةى  ىاالسبت ن  ىيبيى
ي كبخىتق ى ب ىإالى خى .إ.ت.إ.جمى ىى390سنتلى  ىإجرا ىآخرىا تل ي ى  ىا ان  ىح لىاا   ةى

ى2. خىنفسىااق نق ىى392إقاىتقيرىاا ننتخىاا نصق ى  ته  ىييىاا   ةى
 الغير الخارج عن الخصومة باعتراضالطعن 

مطريبب ىآخببرى ببخىىاالجت   تببةيببيىاا  بب ئ ىىاانتببرىاا بب رجى ببخىاا صببق ةىا تببراطإ ى
أل ىهببذهىااق بب ى ىىاالجت   تببةلببر ىااطلببخى تببرىاال  ىببةى إ ىمبب  ى عق بب ىنبب  راى  بب تىاا حبب ع ى

تت ببب ىا تبببزةى خ مبببتتتخىالىتهببب ى الىتلنبببيىإالىلريبببيى لعبببةىاال ببب ى ه ببب ىااصبببفةى اا صببب حةمى
 ط اتبب ايىىجببقتىالبب ىشبب قىابب ى صبب حةى ابب ىىكببخىلريبب ى الى  ببثلىيببيىااحكبب ى  ىااقببرارىتقبب ى ى

اانترىاا  رجى خىاا صق ةمىيإقاىم  ىااحك ى  ىااقرارى نرىع مب ىا تجزئبةىالىى كبخىى تراطاال
ىاال تبراطج تبعى لبر ىاا صبق ةمى ينقب ى جب ىىاسبت     قنبقالىإالىإقاىتب ىىاال تبراطىا تن ر

سنةى خىتب ري ىمب  رهى ب ىاب ىيبنقىااقب نق ى  ب ىخبل ىى15اانترىخ رجى خىاا صق ةىا  ةى
جبب ىىحبب  ىاشببهريخى نبب   ىيببت ىااتن تببغىاارسبب يى يببت ىريببعىاابب  قمى يبب ىقابب مى تببرى  ىهببذاىاأل

                                                           
ى.64اا  م مى ىاا رجعىى ح تةىس ت   مى- 1
ى.72رشت ى اض مى ن ت  بىاال  ىاافر ىةى ااج   تةىييى  ىا ملح بىاالعتص  ىةىييىااجزائرمى رجعىس م مى ىى- 2
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األشك  ىاا قررةىع نقن ى يقب تى  ب تىااجهبةىااتبيى مب ربىااحكب ى  ىااقبرارىاا طلبق ىيتب ى يجبقتى
ى.1اافص ىيت ى خىلر ىنفسىااق  ة

ات بببعى حببب ه ىاا  تصبببةىىاالجت   تببةىالىىفقتنببب ى  ىنشببترىإاببب ى  ىاألع ببب ت يببيىاانه ىبببةى
 اانببر ىااق بب ئتةىاألخببرمىح ببلىىل  اتببةمىإقىى كببخىاا جببق ىإابب ى ع بب تااىاانزا بب بيببيىىابب ان ر

ا ق ببب ى ىااتبببيىالىىكبببق ى قضبببق ه ىتنفتبببذى لعبببةىاال ببب مىىا ان بببنةتقتيبببعىا ختصببب  ىاانبببق يى
ىا سبتلج ايااتب امترىىا ت ب قاحت ىى كخىاا جق ىإاب ىااق ب  ىا سبتلج ايى نب   ىيتل ب ىاأل برى

 ببخىنفببسىى506حفبب ىااحبب ى يبب ىاألشببك  ىاا نصببق ى  تهبب ىيببيىاا بب  ةىاقصبب ىىاالحتت لتببة  ى
ى.2ااق نق ىاا  اثىااذمر

ى
ى
ى

ى
 
 

                                                           
    ي ته ى خىع نق ىا جرا ابىاا  نتةى ا  ارية.ى382مى381 ن رىاا قا ىى- 1

ى.66 رجعىس م مى ىىت   م ح تةىس ى- 2
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وفييا خير ييت تجيينتنال  ييا ريي ا متخجيينتو خت نوخدييبن وختنييا  نييمت  تييو ختو ييو   تييم   يي  
 نتظييي      يييول ختب يييا ديييتوت  ن تدييي و  خال ن يييو خت حطيييول ختنيييا  نيييع ختن، يييم     يييو  فييي ا 

  من و خت  م جو قو.ووختج وج ن ختنا ش وخال نصوم ن خالنن و  نختح و  
   يوا  يوتوتا  ن و يا وريوس و جينقا  يا ختقيوخت ا  إذ  ا  ذه ختب  ن  ديحل نن  ي 

خت نب ييب  ب  ييول ختب ييا ختييذن ن ييا  يي ا ختقوخ ييم  11-09خيرييتم  ييا ريي ا صييموت  ييوتوا 
 نب ييب  وتح ييو    ييا  ييو ونت  ييذختنييا نجييو م فييا ن جيي ت  خالن و  يينختقوتوت يين وختتصييوس ختنتظ   يين 

 خت  ت ن فا  رن   ختتشوطول وختقطو ول ختب وت ن.
فب  ن ختب ا نقو    ى  جوس ختبقم ختذن   ت   ي ا ختبو يا وخت جينرم  و يو  تشيب  تي  

وحقوب ت   ختطتف ا    يو  شيتتو جيو قو  ي،ا  قيم ختب يا  يا ختبقيوم ختتديو  ن إال  ختن خ ول ا 
بتوصت ختروصن    موا غ ته  ا ختبقوم خيريتم وخت ن ل ين ال   تب   وإلت تخم   بض خت ا  ذخ 

ختبو ييا  ييا  ختنيي خ خت جيينرم  وجيي ع  ختنيي خ فييا  تصييت ختب ييا وختن ب يين وخينييت ختييذن  بييم  حييا 
ر ا ختن م ختذن   ذت  ت  جنرم   وإلدوفن إتى  تصت خت م   ا ختب    ا    ين ختب يا ن يت  

 نيع  ختبقيومهن يت  ف  يو ت يم   حيمم   وتصيحل ت م  غ ت  حمم  إال فيا  بيض ختحيوالل ختنيا 
خيت وا ختبو ن خت نبوت      و فا ختبقوم و ا خي   ين إال  ا خت شيتا ختن خ يتن  ف   ا ننوفت 

فييا  ييوتوا ختب ييا جيي   ت قوصييت ختب ييا  بييم حصييوت    ييى ترصيين  ييا وت يي  ختشييت ا و ييذت  
  ف بييم ختن، ييم  ييا نييوفت  ييا  ييذه ختشييتوط ن ييت    يين ختب ييا   ييتح ن ا وختجيي ع ختتدييو  خت حييا

 جيينونع   ييى ختبو ييا خت لييوا  و خت ييتوت     ييو نن لييا خت تح يين خيوتييى فييا  تح يين ختننت يين  ن 
ودا ختبو ا نحل خت  حظن وخت تخ  ن  ا   ا صوحع ختب ا فا  م   حمم  وختنا  ا جيتن 

فييا  تح ين ختنل  ييل  و ختنتجيي   و ييا خت تح يين ختنييا  يين   ن لييان و  ين ت ننم ييم   ييو خت تح يين ختلوت يين 
 صي ن   و يا  والتن خ وني ف  و نتصي ع ختبو يا فيا  تصيع    ي  وحصيوت    يى ن  يا حقو ي  

  ومن.
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إال  ا  لتيو  جييت وا    يين ختب يا  ييم ننبييتض إتيى  بييض ختبوخ ييا وخيجي وع ختنييا نيي،لت 
 تخنبن يو  و يذه خيجي وع  يم نتنيا ت بو يا     و إذ  قندا  ا خيطتخ  إ وم  ختتظت ف  و و 

 و صوحع ختب ا و ذت   م نب ب ختب  ن  ج ع ختنجت    و ختح         نتو ين  و نتحين  و 
 غ ت و  ا خيج وع ختنا نؤمن  وت جنرم  إتى إت و     ن ختب ا.

ن وم و تتشوع ر    ي ا ختبو يا وخت جينرم    يا خت شيتا ختن خ يتن ختنصيمن ت رن ي  
ختنييا نجييو   فييا     يين نتظيي    وخإلنييتخ خل و  ييول خت تم يين  ييا ريي ا  ن و يين  ييا ختقييوخت اخت ت

ونجو ن  ذه ختت خ ول وذت   ا  نا ختح ظ   ى ختب  ن ختوم ن  ي ا ختبو يا وصيوحع ختب يا  
إذ نييييين   يييييذه ختنجيييييو ن   يييييتح ن ا نن ليييييا فيييييا ختنجيييييو ن ختوم ييييين ت تو  يييييول ختب يييييا   يييييو  خت   ييييين 

 ت صوتحن وخ  و  ا طت ب ختنجو ن ختقدو  ن  ن تفا ختت خا   و  ختقدو .خت جنرم ن و  ونع خ
إا ختريي   ختتييا  تشيي،  يي ا خين ييت وتع ختب ييا ال  بييم ت خ ييو فتم ييو إذخ تيي   يين  ح يي  فييا 

خت نب يييب  نجيييو ن  09/94 يييا  يييوتوا  4إطيييوت ختقيييوتوا  و وفيييب خإلنيييتخ خل خت قيييتت  فيييا خت يييوم  
ب ا خت تم ن  و بن ت تظو  ختنظ    وا رطو  تحا ختت خا  طت قين جي   ن ووم ين   يو   تو  ول خت

خت   ن خت جنرم ن  ف ا حوتن فشا  حووتن حيا ختتي خا  ين  خت نيو  إتيى ختنجيو ن ختروتن ين وذتي  
  ت   ونع خت صوتحن خت نوخنم    ى  جنوم   نش ن ختب ا خت رنس إ    و وختنا نن وا  يا 

 صيي   يذخ خير ييت   حووتين ي ديو   ييا خت جينرم  ا وختب ييوا    يى  ا  قييو  تنتين  نجييوو ن خ
خيطتخ    يى  وفين ختتقيوط ختنيا  وتيل  حيا  وخن وب  ا خيطتخ  خت نتو  ن ف ا حوتن تنوح و 

ختتي خا  حيتت  حديت خت صيوتحن   يو إذخ فشي ل فيا ذتي   حيتت  حديت  يم  خت صيوتحن ختيذن 
   . بن ت شتطو نو ت و فا   وا ختم وم ش

 شييي ت  يييا نيييوت ح نجييي     حديييت  يييم  خت صيييوتحن وفيييب  6إذ نتفيييا ختيييم وم فيييا  نيييا 
ختنيييا  09/94 يييا  يييوتوا  83ت يييو تصييل    ييي  خت يييوم   خرن فيييوو يييذخ   يييا ب.إ. .إ 295خت ييوم 

  ورنصيوسوف  يو  نب يب    و و  ا نوت ح نون ي  خت حديت 12تصل   ى  ت و نتفا فا  نا 
ختقدو  ن ف ت و نرنس  وتتظت فا خت تو  ول ختنيا ننب يب  نت  يذ  و نب  يب  خالنن و  نختن ول 

 يييا  يييوتوا  51 و  طييا    ييين ختب يييا إديييوفن إتييى ختحيييوالل خت تصيييوس     يييو فييا خت يييومن ا 
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ختتييييييو ا   ييييييو  خالرنصييييييوس ييييييذخ  ييييييا ح يييييي   09/11 ييييييا  ييييييوتوا  4-38وخت ييييييوم   09/94
 خإل    ا نتفا   و   وطا خت م ى     . خالرنصوس
 و  يين  ت و  يين خ نمخ  يينو  ييا ح يي  خيح ييو  ختنييا نصييمت و ف ييا نرن يي   ييو  يي ا  ح ييو    يي

ختنييييا ننب ييييب  وتبقو ييييول ختن،م   يييين وختييييم ووم ختروصيييين  نجيييي    شيييي وم  ختب ييييا  ت طبييييا  ييييوتتقض
تغيي   و شييوفول خت تن ييول و رن يي  ولييو ب خإلل ييول و ييذت   ح ييو  خ نمخ  يين  و  يين ت نت  ييذ خت بنييا

 لا خيح و  خت نب قن  وتنجت   ختنبج ا  يا مفيا ختنبيو ض إديوفن إتيى  وخالجن تو خت بوتدن 
 وم ن ختنا نصمت فا  رن ي  ختيم ووم ختب وت ين ختقو  ين ت رن ي  طيت ا ختطبيا  خ نمخ  ن ح و  

إ ييوم   وختن ييوسختبوم يين  وت بوتديين وخالجيين تو  وطييتب ختطبييا غ ييت ختبوم يين  ييوتطبا  ييوتتقض 
 خترصو ن. ختغ ت ختروتج  ا وخ نتخضختتظت 

ختح يي  حن يين ختشييا  خت قدييا  يي   بييم  خ نجييوعإذ  يين  نت  ييذ  ييذه خيح ييو    ييى  جييوس 
ن  يا طيتب ختطبيا  شييق  و ختبيومن وغ يت ختبيومن   و  ييا طت يب ختنت  يذ خت بنيا فييا  خجينت وذه

وختنييييا وتمل   ييييى جيييي  ا  94-09 ييييا  ييييوتوا  55ختحييييوالل خت تصييييوس     ييييو فييييا خت ييييوم  
 حييم خيطييتخ  نت  ييذ ختح يي  خت   ييوت  خ نتييواختن م م يين  فييا حوتيين حصييت  و  وخجييطن ختغتخ يين خت

 يا  يا  يو  ني،ر ت  يا ختب ي   ا نقيم ت ختغتخ ين  %52 وتصي غن ختنت  ذ ين  إذ  يمتل ختغتخ ين ع
 بييوم ت جيي طن ختنقم ت يين ت قودييا إذخ ط ييع  حييم خيطييتخ  و  ييم  جييت وت و  ييا خت ييو  ختييذن  صيي   

 ف   ختح   ت و ا.
 ييي،ا  يييوتوا    يييول ختب يييا  و  يييويرس فيييا خت تو  يييول ختب وت ييين  خ نشييي تو يييا رييي ا متخجييينتو 

خت تم يين  تييو   بييض ختتقييو س وختغ ييوض ختييذن  شييوع  ييوتوا نجييو ن  تو  ييول ختب ييا خت تم يين 
 :خال نتخحول  ى نقم    بض  وختن، تو
 وتتجيي ن تنحم ييم خينييت ختييوطتا خيمتييى خت ديي وا  ت غييا   ييى خت شييتا إ ييوم  ختتظييت فييا  -

ونوجيي ا مخ ييت   5915ختحييم خيمتييى تخنييت روصين  تيي  تيي   يين  خت  ييوم  ف ي   تييذ جييتننحم يم 
 وح م. خنن و اختن ل ا خت قو خل  ح    نع  ا ال نقنصت   ى إ.ا.ا.ج  شت   
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خت حيييس ختشيييو ا ت تظيييو  ختيييمخر ا و يييمم  طو قنييي   يييا ختقيييوتوا روصييين فيييا ختبقو يييول   -
 ختن،م   ن.

ت تو  ييول خت تم يين روصيين فييا  نييوا تفييا ختييم وم  تخنبيين  بييم خت ييوخم فييا  ييوتوا نجييو ن خ -
 ييييا  294إذخ  نييييع  ا ننطييييو ب  ييييا  ييييو تصييييل    يييي  خت ييييوم   خالنن ييييو ا ختقجيييي   ييييو  

 ب.إ. .إ.ج.
  ييى ختقدييو   تخ  يين خإلنييتخ خل خت تصييوس     ييو فييا ختقييوتوا   ييا تفييا ختييم وم   و يي   -

و  خت   يين خت جيينرم ن يا  ييا ختتوح يين ختب   يين ال  يين  ختب ييا  يي نتخ  ختنجييو ن ختمخر  يين   يي
  ا ختب    تصوس     و.

خت جييينوم ختلقيييوفا وختق يييو   يييموتخل ن و ت ييين  وتتجييي ن ي ديييو    نيييع خت صيييوتحن  خشييينتخط -
  ج ع  لت   حودت  م  ختص   ختنا  حتتوت و.

  يييى  خ نصيييوته بيييوت  ختشيييغا و يييم   يمتمديييتوت  نب  ييي  موت   ييينا ختب يييا  و ن يييوته   -
تتغ   ييا ختصيي ح ول خت  توحيين تيي   ييا ريي ا ختقييوتوا إرطييوت   نييع خت صييوتحن فقييط  ييو

 خت بما وخت ن  . 09-98
  ييى خت شييتا إ ييوم  ختتظييت فييا ختطييو ا خإلجيينبنوتا  شيي،ا ختقدييو و خت وصيي ن فييا خت ييوخم  -

 .خالنن و  ن
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 نموذج عن عقد العمل                     

ممث اااااااااااا واشاااااااااااا  وم اااااااااااالن  و................شاااااااااااان  :وماااااااااااا الموقعان اااااااااااا موقعم   اااااااااااا مو  اااااااااااا   
اصاااا ل وقعم اااال   وماااامو  اااا و و:.......................وقع اااا قموم ن اااا واااااا................وقع اااال 
:........................وااا:............قعم ع  و ا .....................................:.قع ل 

منصاا و:وقعماا  اوقل عاا :واصاا ل و  لاانوماامو  اا و  اانتو اا ولاا وقفل اا ىوااالموقعان اا مو  اا وماا ل  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومنصااااااااااااااااااااااااااااااااااا و...........................قع مااااااااااااااااااااااااااااااااااا ولشااااااااااااااااااااااااااااااااااا  وقع ااااااااااااااااااااااااااااااااااال و

م ا موقع ما و ا وراا نو:وقعم  اوقعث نل .....................و:...................................
و- نشااااااااااااااااااااا و–مشااااااااااااااااااااان  و)مم ن ااااااااااااااااااااا ونشااااااااااااااااااااا ا وقعم نااااااااااااااااااااا ول ااااااااااااااااااااا  وقل لااااااااااااااااااااانورعااااااااااااااااااااا و

 ماا ولم اامول لاانوم اا مو م اا ورموق للاالولاان ناوقع ماا و(.................................وم  ا 
وماااااااااااا او  اااااااااااا وقع ماااااااااااا و  ااااااااااا وقع ماااااااااااا و اااااااااااا قوقااااااااااااان وعماااااااااااا اوم اااااااااااا  ا:وقعماااااااااااا  اوقعث عثاااااااااااا .و عااااااااااا 
رعااااااااااا و:...................................وقالااااااااااا ق قومااااااااااامولااااااااااا نل :........................ااااااااااااا

:.......................................................................................غ لاااااا 
قع لااااااااااااااناوقعل نلالاااااااااااااا ول لاااااااااااااا وقل لاااااااااااااانوع لااااااااااااااناول نااااااااااااااا و:وقعماااااااااااااا  اوقعنقا اااااااااااااا ...............و

 ااام ومااا اوقعل ناااا وو-.وقالااا ق قومااامولااا نل وقعلشااا ل .....................................:مااا ل  
ا اا وقنل اا  وو-.ولم اامول اا وقلااانقضو موللاا و اا قوع م اا وقع ماا و  مورشاا  نوم اااىو  ول اا ل 

قع لناوقعل نلال ول لانوقع   ون  قل ورفو  و  ع ولا لا و لا ا وماموقعم ال   وان  لا و م ا وقع ما و  و
قعماا  اوقع  م اا ول  لاا و  ا وقع ماا وم ماا ول اامو اا  وماانقلول  لاا و  اا و.وق لانق ول  لاا و لااناوقعل نلاا 

قع ماا وقع اا ع و و ل ماا و  ناالو م اا وقع ماا و اامولم اامو مولل اا  ورعاا و م اا و ماا وغلاانوم اا  او
 م ا  وقل لانولل  ا و ول لاأل وقل لانوالن لاهوم  ما و  ا و ثل ا وقعمنصا :وقعما  اوقع    ا .وقعما ا

E DE POSTE. FICHا وقعم اوقعم   او  و   وقع م ورمولشا ل وقل لانو:وقعم  اوقع  ا  و 
قعم ااا  و وو21/90/2002قعمااا نيو ااا وو09/22مااامو ااا ن موو21لااا   و ااا وراااا نو   ااا  وقعمااا  او

ل   و ا وقعلش ل ورع ولن لهو م ومنلااوا    و ش   و  و  م لوغلنومل ا  اول ا  وا ا و.وقعملم 
:وقعم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   وع  قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اوشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  

صاااااااااااا  ا و....................................................................................
ن ااااااااااااااااا و(وقع  ااااااااااااااااا و  وقفل   لااااااااااااااااا و  و صااااااااااااااااا وقعا ااااااااااااااااا و)قعمشااااااااااااااااان  و  وقع  مااااااااااااااااا و  ااااااااااااااااا و

قل ااانولل  لااا و:وقعمااا  اوقعث منااا ............................وقعمااا نيو ااا و......................
و-:وللاا ضورعلاا وقعماانتو وقعل  للاا لوقعل علاا :.......................  اا ل ول اا نوااااقل لاانو  اانقو 
و- جوشا نل و:.....................واما ا  -  ICR جوش نل :...................وقع انواما  و
 جوشاا نل و:.....................وقع اا  واما اا و- جوشاا نل و:.....................قعمنا اا واما اا 
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قعماااا  اوقعل  اااا  وقنل اااا  و م اااا وقع ماااا ولنل اااا و.و جوشاااا نل :.......................ن اااا واما اااا قعو-
قعما  او.و م  وقع م واص  و   ل و و  ن نل وا ن ل  وقعم اوقعم   او  وقع   واا  مورشا  نوم ااى

 الا و   وقل لانوقعاهيولاا يونغالا و ا ورن ا  و م ا وقع ما و مول ا  وق ال  ع و ل:وقع  شناوقف ل  ع 
.ول م وممول نل ول  ل وقف ل  ع و21 فول   نومنص و م  ورفوا  و لناورش  نوم اىوفول  و مو

قعماا  اوقع   لاا و شاانول اا ل وقعنألق اا لول لااأل وقعان اا مو اا و  عاا و  اا  ونااألق و اا  ولن لااهو اا قوقع  اا و
و ا وقع  لا اوقعم لصا .………قع   ورع ول  لل و  لا و و ا و  عا و ا  وقعل ا ل ول ا موم  ما و

    وقع   و لألوقعلن ل ول   و  قوقع  ا و لاألوقعلن لا وقالا ق قومامو:وقعم  اوقعث نل و شن.وع  ص و ل 
قإلملااااااااا  قلول  لاااااا و ول شاااااالناو.......................................................ولاااااا نل و

وقعم ل   ول  ل و واصم وقل لن
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 نموذج التبليغ                           
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                
 ……مكتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ا  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتاذ

 ..……اختصببببببببببببببا  مجلبببببببببببببب  قضببببببببببببببا .……محضرقضببببببببببببببائ  لببببببببببببببد  محكمببببببببببببببة 
 ..………الكائن مكتبه بشارع

 تكليببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  بالحضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببور
 ( من قانون اإلجرا ات المدنية وا دارية 81و81المادتان  )

 0282.............. . .……… ببببببببنة .............…مببببببببن الشببببببببهر......……بتبببببببباري 
 ..……وعلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ال بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباعة

اختصببا  مجلبب  ..……..........محضببر قضببائ  لببد  محكمببة.......………نحببن ات ببتاذ
 .......................قضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا 

 وموقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   دنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا 
 .................الكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببائن مكتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه بشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارع

 .............القبببببببببببببببببببائ   ببببببببببببببببببب  حبببببببببببببببببببق.............ال بببببببببببببببببببيدبطلببببببببببببببببببب  مبببببببببببببببببببن 
 ...............................ال اكن بشارع

 من قانون اإلجرا ات المدنية واإلدارية 486.426.427.81.81بعد ا طالع عل  المواد 
 ............................بلغنبببببببببببببببببببببببببببببببا و بببببببببببببببببببببببببببببببلمنا  لببببببببببببببببببببببببببببببب  ال بببببببببببببببببببببببببببببببيد

 .........................ال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباكن  
 .................قضبية رقبب .....................ق ب ....................وراما  محكمبةبالحضب

 ...........................علبببببببببببببببببببببببببببببب  ال بببببببببببببببببببببببببببببباعة.................بجل ببببببببببببببببببببببببببببببة
 .......................بصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ته........................مخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباطبين
 عبن...............الصبادر  بتباري ...................رقب .............الحامل لبطاقة التعريب 

............. 
 ...................ن بببخة مبببن التكليببب  مر قبببا بن بببخة مبببن العريضبببة الم بببجلة بكتاببببة ضببببط

بأنه    حالة عبد  امتاالبه لتكليب  بالحضبور الب  الجل بة  يصبدر حكمبا ضبد  ( ها)و نبهنا  
 بنبببببببببببببببببببببببببببببببببا اعل  ماقدمبببببببببببببببببببببببببببببببببه المبببببببببببببببببببببببببببببببببدع  مبببببببببببببببببببببببببببببببببن عناصبببببببببببببببببببببببببببببببببر
 د و لكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب    يجهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا تقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وااباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما تذكر اعال  و لمنا ن خة ومن هذا الحضر للمخاطب  للكبل طببق 
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،و  اااألاون  لااا ومّ نااالومااامول  ااالموا لنااا   قعلم ااالموا  صااام وقل نق   ّاااىو اااا  وقعل ااا لموقعم نااا و
قع  م لوقع م مل وقعم  م ،و ن  لوممو   وقعملم نلمو قعمل  نلمو  وم ل ضوقعل صص ل،و ما و

 ع وقعشاا  ،و لاا ل و  ناو ل اانيوع  اان وقع  نلاا و اا   لو  اا ور ماا جو نل اا ومن ااألوقعل اا لمو اا و اا
علشااّ  ورلاا   و  اانتوعل أللااألوقعم   اا وقع الااناوقعلاا و    اا وقع ااا  وا لاا ورنق اوم اا  عل ومن أللاا و
  . م  لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

قعشاا ل واااموقع اا  يوم ماا واااموا    اا ومااموااالموو90ل لااانومن ااألوقعل اا لموقعم ناا و قعلم االمو م اا و
ع  قاا اوقعمل اا نلمو ااا عا وقعل اا لم،و  اا   وو1921 اان وقعمنق ااىوقعلاا و   االو لااألوقع  ماا وا ع فلاا و

 اا ول اا لموقعمقاا لومااموقعشااا  و اا وم ل ااضوقعل صصاا لو لاا و نل اا وقع  م اا لوقعااهلموقعل  اا قو
ا عمن أل،و ل   قول  لن لوم ل  ا و ا   ل  و  ا وقع عا جوع ا  وع شا  ،و  اام و  ا  واا وما لنوقعمن األو

 .«عشاااااااااااااااااااااااااااا  ق»قل اااااااااااااااااااااااااااال هوقع  نلاااااااااااااااااااااااااااا و ااااااااااااااااااااااااااااا وق و اااااااااااااااااااااااااااا ولصاااااااااااااااااااااااااااانلتوع نلاااااااااااااااااااااااااااا او
 ل  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالموقع  ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقع م ملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و  ع لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عمن أل

ا عا واالموملانا و مالم م،وو069 لنل  وم وقنامىو  ناو ل نيو  ا وهقلوقعم ا   وقعل ا ىو
اا  ا وو90ا عمن ألوقعهيوللنّا و   وم    ول  نوا  لا نو نصاضوا ع اا وقع منقنا وقع  لا و م ا و

مل ااا م،و ااا وراااا نوو099 ا و ااا قع ومل ااا م،ورفو موقعمن اااألول ااالو099ق ااالل  ا ونانلااا ول ااا نو و
ل  لموقع  م وقع م مل ،و لثولل  نو   ومنق ىور قنلا و ال قغ  لا و  ا وغانقنوقع نشا لو    ا و
مل صصاااا و اااا وقإل اااام وقععاااا ،و  ااااهقوما اااا و ناااا  يو م  اااا ونل لاااا وم ااااألمو م لااااا و م لاااا و

قع  صاا وا عاا    وقإل اال ا  و قإل اام و قعل  لاا وقعااهيول اا  وال اا ل وقعا ااا و ل اا ل و اا وقعل  ل اا لو
قعم ناا وقع  لاا و  ااهقوقعل صصاا لوقعلاا وللاا  نو  ل اا وقعمن ااأل،و ماا وللاا  نوقعمن ااألو  اا ول  لااألقلو
  لثاا وعااثمثول صصاا لو اا وقإل اام وقلعاا وقع ل ااا وقع اا  ألاو قع  نااا  وقعصاان  ل ورعاا و  ناا و
 هول  لألولص لتو لن ل وقعنا نقلوقعهيولنل  و مولا   و لاألوقع  ما و م لا وام ان ول الاضو  ال
 . ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقعل صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ااااا  ن  وقع اااال اوشاااان  ومان  اااا وم اااا   اول نلاااا و ال قغ  لاااا و  اااا لونلاااا  اوقعمن ااااألو فقلاااا وعااااا  و

https://www.djazairess.com/author/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://www.djazairess.com/author/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://www.djazairess.com/echchaab
https://www.djazairess.com/echchaab
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9


 قائمة المالحق

 
 
 

   لاا وقعل ناا و ااموانلااىوقعلم االموعاا توو0قعل صصاا لو ل صاا ول ناا و اا وقعا ا غنق لاا وم اال تو
م  لااا وقع نق ااا لوق وا ااا وقعم   ااا لوقع م ملااا وقعم لصااا و ااا وقعم ااا  ومثااا وم   ااا وقلشااا   و

رعاا ،واناا  و  اا و  اا وقعلم االموقعمااان وااالموقعماالم مو قعم   اا وقعم  ناا و من ااألو..   اال قن قعاناا  ،و
قعل  لموقعم ن و م  ،و لثولش  وقعل ص ور ا فو النقوع شا  ومموم ل ضوا  ل لوقع فل و لثو

ا عاا و اا و اا و   اا ،ولل  اا مول  لناا ونانلاا ومااموااانضو  اا لهاوماا   لموو69لاال ول اا ل و  ثاانوماامو
 نوقع ل وقع  نل و  و هقوقعص  ورع ومنق   وقعمن ألوع ا وقعا اا وع  لا ور ما    و م لصلم،و م و ش

  . ااااااا و ااااااا ىوقعشااااااا  ،وا لااااااا وا ااااااا وقفل   لااااااا لوقعمانمااااااا واااااااالموقعمن اااااااألو   لااااااا وقع ا  ااااااا ل
 ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ور ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جوقعمل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّن لمو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ىوقعّشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
وممو   و  نت،و ش نوقع ل وم م وقع ا ن وم ا   ول نا و الا قغ   ول ا لمو لا نيورعا ول ا ل 

 ان قلولل  ا موو0قعمن ألوإل اا  و الانوع ا اا و  ا ول صا و  ناا  وقع ال نقلومناهوق ال  قث و اا و
   لااا وقعل نااا ،وو0ل  لنااا ول نلااا و نانلااا ولن  ااا وق لل  ااا ل  ،ورلااا   وعل صااا وقعم   اااا وم ااال تو

 .1قع ل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تو
 نو شااو6رعاا وو0 ماا وللاامموقعمن ااألو  اا وقع اا ن ول صصاا لول  ل لاا وللاانق  وماا اول  لن اا وماامو

ل ل ل ومن  وقعمن اوقعم  ث وا عاللو  ع ل ا و قعانألو صن   وقع   لا لو قلااا ىوقعل  ل لا و قعن ا و
   وقع نلنو قع م ش،و م ول   وقعمن ألوال  لن لوم ل   و  نتوعنألف وقعم    لوقع   ال وامن   و

 ل اا و ملا ول صصا لو لنالا وقعن ا ،وو0ش   قلول  ل ل وم ل   و ا   اموقعلا ولال وا ا ول  المو
نأللااا وا عم   ااا وقع   الااا و م ااا و ااا نوق ااال م  وو119 لنل ااا ول ااا لمو.وقعمماااا و قعأل ن ااا وقعانانلااا 

 .ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقإل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانق قلوقإل قنلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
  شاا نو اا و ااهقوقعصاا  ،وماا لنوقعمن ااألواااموقع  نلاا و ااا وق ورعاا و اان وقعمن ااألو  اا وقع ااضوا اا و

  ل ونألف وقعم    لوقع   ال و غلن  وقع ق لو  وقعم لم وا قل وا عشا  وث وقعمن اوقعم  ث وا عاللو
 .مااااموااااا   وقع قاااا لوقع شاااا وقل اااانتومااااموقعم لماااا و اااا ورااااا نولن لااااهول صاااال لوقع  اااا لوقع صاااال 

  ااامو نمااا اوقعلم ااالموقعلااا و ااال  مو  لاااناوا ااا او ااا و  ناو ل اااني،و شااا نوم لشااا نوقعل  لااا وقعل لااال و
قعنماوقعم ااني،و   انتونمااو قإل م جوقعم ن و    و ا وقع أللألورع ونماوقإل  م و نماوقعلم لمو و

ملنشاااتو ااا ول صااا وو19ملنشاااتو ااا ول صااا و  ناااا  وقع ااال نقلو و69قعل  لااا ومااا أل لمواااالمو
  ول ص وم ل  وم   م لل و  ىول  لموم اني،و م و  ىونماوقعلم لمو ال وو09قعانم  ،و  هقو

 اال وماال ممو اا و  لاا وقف لص صاا لو قعماان اوقعم  ثاا وا عالاالو قعلاا ول لااانو قاا وم ماا ،وو11ل اا ل و
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 .ملنشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  و ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامثوق لص صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لو12ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ل و
  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  ول  لنلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و  صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وعم ل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضوقع قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لوقع ّشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 علااام موقإل اااا  و  ااا و اااهنوقعل صصااا ل،وناّااا وقعمن اااألو  ااا وقل ااال هو  ااا  و اااا وقع أللاااألو ااا او
 مااملور مملاا و  ااا ق وم ل  اا ول ّ   اا ول أللاا وما لاا لو  اا وقعشااا  و اا ورااا نول أللااألوقفلصاا  و

 ااال م وم ل اااضو  ااا ق وقعل قصااا وقإل لمااا   وقعلااا و  لااالورعااا ول ااا ل وقع ااا قني،ورلااا   ورعااا وق
 اان ول ا لم،وغلاانو موقعم اا  لموو211لا ضو اا  و ان  وقعل اا لموقعم لن ا ،و قعلاا و ا نلو 

 .ا عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وع ل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لمو قعلم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمو069 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ىو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    وق و
لا وقل ق و هقو    وقع ل وقع  نل و اا وق وما لنوقعمن األورعا وراانقم  وع  لا وقفل   لا لوقعم ما ،وعل  

 لم موقعل  لموقع ل و   وغنقنوقفل   ل وقعمانم وما و قنوقعشاا  و م ا و وقفل   لا وقعمانما وما و
عاه يوقع   ا لوقع  صا و قعلا و  ا نلو  ا ول ا لمو ا لنا  قعمن ألوقعن   وقعالا قغ   وقعالا قغ   

مل ا م،و  اهقوقفل   لاا وقعمانما وما وم   اا وقعالقا وقعم ل  اا وااا   اموعل ا لموقعنااألف و لاثولاا وو19
   قج،ورل   ورع وقفل   ل وقعمانم وم وقعم    لو قع لق لوقع م ملا وعل ا لموقعما ا لموو6ل  لمو

قعلاانا وع اان وقعلثالاال،و ماا و ااا وقعلن لاا وعل  االمو اا ورااا نوقعل اا لموقعل لاانيو قع اا  وا لااناو
 .قعم اااااااااااال ت،وقفل   لاااااااااااا وقعمانماااااااااااا وماااااااااااا وقع  م اااااااااااا و اااااااااااا ورااااااااااااا نوقعل اااااااااااا لمو  اااااااااااا وقعا اااااااااااا 

   لانقوقفل   لا وقعمانما وما وا  لاا و ق يوقعشا ا و ا وراا نوقعل اا لمو  ا وقعا ا ول ا قموقإلا اا  و
 . قعم ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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 لمراجعا قائمة

 أوال: المؤلفات

 الكتب العامة: -أ
سةةميم، ا تنظيمةةيق تننةة،ياليا نالعةة،ف تنامةةي  ةةا تنظيةةالية تنعمت ةةال   لعةة  تنامةةي  أحميةة  -1

 .ا ب   كيال ا تنعمت ال2002تنفالدي ا تنعمء تنث،ياا ديالت  تنمطبال ،ف تنع،ماي ا 
سةةةةميم، ا تنةةةةالعيم  ةةةةا عةةةة،يال   لعةةةة،ف تنامةةةةي  ةةةةا تنظيةةةةالية تنعمت ةةةةال ا تنطباةةةة   أحميةةةة  -2

 .ا تنعمت ال2002تنث،يي ا ديالت  تنمطبال ،ف تنع،ماي ا 
تينطة،  تنامةي  تيظاة،ء مطة،بإل ناعالتءتفا ا تينطة،   لعة عمة،ي   بمالنة  تنطية  بمالن  -3

يةةةةةالالتف تنظاسةةةةةفاا طةةةةةالإل تنطاةةةةة ا و ةةةةة،دي ودمةةةةة،قا ظااليمةةةةة،ف مدييةةةةة ا تعظاةةةةة،د عمةةةةة، اا مي
 .باليظااتنعمت ال

بالبةةة،الي  بةةةةد تنالحمةةة، ا يةةةةال  عةةةة،يال  تإلعةةةالتءتف تنمدييةةةة  التإلدتاليةةة ا طباةةةة  تنث،ييةةةة ا دتال  -4
 .2002بغدتد  نمطب،   التنييال التنظالميةا تنعمت الا 

 تنطباة  لع،ف تنامي تنفالدية  التنعم، ي ابييال هد اا تنالعيم  ا يال  ع،يال  تنامي    -5
 .2002تنث،يي ا دتال تنعسالالا تنعمت الا 

   ةةةةةةةا تنظيةةةةةةةالية تنعمت ةةةةةةةال  بةةةةةةة   ةةةةةةةمالم بةةةةةةة   ةةةةةةة،بالا ييةةةةةةة ي  لعةةةةةةة  تنامةةةةةةةي تنفالديةةةةةةة - -6
 .2000تنطبا  تألالنىا دتال ح،مد نمييال التنظالميةا تألالد االتنمن،ال ا

  ييةةة   لعةةة  تنامةةةي تنفالديةةة  بةةة   ةةةمالم بةةة   ةةة،بالا تنةةةالعيم  ةةةا يةةةال  عةةة،يال  تنامةةةي - -7
 .2000تنعمء تنث،ياا تنطبا  تألالنىا دتال تنخمداليي ا ا التآلث،ال تنمظالظب   يا،

 ةةةةا تنعمت ةةةةالا دتال  تالعظ ةةةة،دي اليةةةيد التمةةةةتا  لعةةةة،ف تنامةةةةي  ةةةةا مةةةةي تإل ةةةةلح،ف  -8
 .2002ا ا تنعمت التناالم 

حمةد  ب،يةة،  مةةالا تننمةة،ء تالعظمةة، ا مي،م ةة،ف تنامةةي ال تنظ مييةة،ف تالعظم، يةة ا دتال  -9
 .تنعمت الا 2002تناالم  نمطب،   التنييال التنظالميةا 



تنن ةةةةةةب   ا دتالتالعظ ةةةةةة،دي ف  بةةةةةةد تنسةةةةةةلق ليةةةةةة ا عةةةةةة،يال  تنامةةةةةةي  ةةةةةةا مةةةةةةي تنظحةةةةةةالال -11
 .تنعمت النمييالا

  الكتب المتخصصة  - 
 ةةةةا تننةةةة،يال   تالعظمةةةة، اأحميةةةة  سةةةةميم، ا ونيةةةة،ف ظسةةةةالي  مي،م ةةةة،ف تنامةةةةي التنمةةةةم،   -1

 .2002تنعمت ال ا تنطبا  تنث،نث ا ديالت  تنمطبال ،ف تنع،ماي ا ب   كيال ا تنعمت الا
 ةا  تالعظ ة،دي الييد التمتا مي،م ،ف تنامي تنفالدي  التنعم، ي   ةا مةي تإل ةلح،ف  -2

 .2002تنعمت الا دتال تناالم  نمطب،   التنييال التنظالميةا تنعمت الا 

  ثانيا: األطروحات والمذكرات الجامعية

 األطروحات الجامعية: -أ
ظخ ة  عة،يال   تنحم،ي  تنن،ياليي  نألعالا ملكالي نييي يةا،دي تنةدكظالالت اما يسيم ا بالته -1

 .2002/2002تالعظم، ا ال تنمؤسس ا ع،ما  مسظغ،يق كمي  تنحنالإل ال تنامالق تنسي،سي ا 
أطالالحة  ثمةا تنامة،ي  ةا تننة،يال  تنعمت ال ابط،هال أم،يا تنمم،ي،ف تنن،ياليي  نحم،ي  مم -2

ا تننة،يال  تالعظمة، اا كمية  تنحنةالإل التنامةالق تنخة، تنظخالق نييي يا،دي تندكظالالت   ةا تننة،يال  
 .2002/2002،سي ا ع،ما  الهالت ا تنعمت الا تنسي
  المذكرات الجامعية  - 
دتالد  يةالتيا مةةلكالي نييةةي يةا،دي تنظخةةالق م،سظالةةة ظخ ةة  تننة،يال  خةة،  مامةةإلا كميةة   -3

 .2002-2002 -مسظغ،يق-تنحنالإل التنامالق تنسي،سي ا ع،ما   بد تنحميد ب  ب،ديس
يةا،دي تنم،سةظالا ظخ ة  عالالمتف سميم ا ظسالي  مي،م ،ف تنامةي تنفالدية ا مةلكالي نييةي  -4

عة،يال  تعظمة، اا كميةة  تنحنةالإل التنامةةالق تنسي،سةي ا عسةق تننةة،يال  تنخة، ا ع،ماةة   بةد تنحميةةد 
 .2002/2002 ب  ب،ديسا مسظغ،يقا

 

 



  ثالثا: المحاضرات

كيحةةةةي  بةةةةد تنكةةةةاليقا مح،مةةةةالتف  ةةةةا عةةةة،يال  تنامةةةةي تنعمت ةةةةال ا تنسةةةةي  تنث،ييةةةة ا تند اةةةة   -1
 .، نمنم،ءا تنعمت الا تنمدالس  تنامي2000-2000تنايالال ا 

  رابعا: النصوص التشريعية والتنظيمية

 تني ال  تنظيالياي   -أ
تنمظامإل بحم،ي  تنا،مي م  تنمخ،طال تني،عم   22/0/0288تنمؤالخ  ا  88/02تنن،يال   -1

    مي،هج البي   تنامي التألدالتف تنمسظامم 

تنامي يظامإل ب،نالع،ي  م  يمت ،ف  0220 بالتيال  2ا تنمؤالخ  ا 02-20تنن،يال   -2
 02-02تنعم، ي  الظساليظا، المم،الس  حإل تإلمالت  تنمادي التنمظمق بمالع  تألمال العق 

 .تنمظامإل ب،نن،يال  تألس،سا نمالميف  تنامالمي  2002عاليمي   02تنمؤالخ  ا 
تنمظامةةةةةةةإل ب،خظ ، ةةةةةةة،ف مفظيةةةةةةةي   0220 يفةةةةةةةال   2ا تنمةةةةةةةؤالخ  ةةةةةةةا  02-20عةةةةةةة،يال   -3

العةةق بةة،ألمال  ا تنماةةدي التنمةةظمق0220   يفةةال  2ا تن ةة،دالي  ةةا 2تنعاليةةدي تنالسةةمي ا  ةةددتناميا
عةةةةالت   02تن ةةةة،دالي  ةةةةا  22ا ق.ال.ق.قا  ةةةةدد 0222عةةةةالت   00ا تنمةةةةؤالخ  ةةةةا 22-00

0222. 

تنمظامةةةةةةةةإل بظسةةةةةةةةالي  مي،م ةةةةةةةة،ف تنامةةةةةةةةي تنفالديةةةةةةةة ا تنعاليةةةةةةةةدي تنالسةةةةةةةةمي   02-20،يال  عةةةةةةةة -4
ا 28-20ب،نمالسةةةةالق تنظيفيةةةةل  العةةةةق  التنمةةةةظمقا تنماةةةةدي 0220 يفةةةةال   2تن ةةةة،دالي  ةةةةا ا2العةةةةق

 .0220ديسمبال  22ا تن ،دالي  ا 28اق.ال.ق.قا  دد 0220ديسمبال  20تنمؤالخ  ا 
تنمظامةةةةةةةإل بظيمةةةةةةةيق  لعةةةةةةة،ف  0220أباليةةةةةةةي  20 ةةةةةةةا  تنمةةةةةةةؤالخا 00-20عةةةةةةة،يال  العةةةةةةةق   -5

ا تنمظمةةةم  2002ديسةةةمبال  20ا تنمةةةؤالخ  ةةةا 00-02التنمةةةظمق ب،ننةةة،يال  العةةةق  تنماةةةديتناميا
ا تنمظمةةةةم  2002يالنيةةةةال  22ا تنمةةةةؤالخ  ةةةةا 00-02التألمةةةةال  2002تننةةة،يال  تنم،نيةةةة  نسةةةةي  

   .22ا العق ع،يال  تنم،ني  تنظكميماا ق.ال.ال.ق
ا تنمظمةةةةم  عةةةة،يال  تإلعةةةةالتءتف 2008 يفةةةةال   22تنمةةةةؤالخ  ةةةةا  02-08تننةةةة،يال  العةةةةق  -6

 .2008أ اليي  22ا تن ،دال بظ،اليخ 20دتالي ا ق.ال.ق.قا  دد تنمديي  التإل



 النصوص التنظيمية: -ب
مفةةظا تنامةةي  ب،خظ ، ةة،فتنمظامةةإل  0222-2-22تنمةةؤالخ  ةةا  22-22تألمةةال العةةق  -1

 التنيؤال  تالعظم، ي .
بظحديد   تنمظمم ا 0220أالف  00ا تنمؤالخ  ا 20/222تنمالسالق تنظيفيل  العق  -2

 .28تإلخظ ،  تنمحما نمكظ  تنم ،نح اق.ال.ق.قا تنادد 

ا تنمظمم  كيفي،ف د ة 0222ع،يفا  08ا تنمؤالخ  ا 22/22تنمالسالق تنظيفيل  الإل  -3
 .2تنظااليم،ف أل م،ء مكظ  تنم ،نح ا ق.ال.ق.قا تنادد 

ق.ال.ق.قا ا تنمظمةةم  ظيمةةيق تنمفظيةةي  تنا،مةة  نمامةةيا02-02تنمالسةةالق تنظيفيةةل  العةةق  -4
 .2002أ اليي2اتن ،دالي  ا 2 دد

 خامسا: المواثيق الدولية
 .0228ديسمبال  00تإل ل  تنا،نما نحنالإل تإليس،  ا تن ،دال بظ،اليخ -1
تن ،دالي    ميمم  تنامي تندالني  بي   حم،ي   0222نسي   22تالظف،عي  تندالني  العق -2

 .تألعالال

 المحكمة العليا االجتهاداتسادسا: 

-00-00ا تنمةةؤالخ  ةةا 022202العةةق تالعظم، يةة  ظحةةف عةةالتال تنمحكمةة  تناميةة،  تنغال ةة  -1
 .002ا  2ا عمي   ا الف أسالتإل تنعمم  مد   ق ا تنمعم  تننم، ي ا تنادد0222

 .00/2/0228ا تنمؤالخ  ا 022022عالتال تنمحكم  تنامي، ظحف العق -2

ظحةةف العةةق  تالعظم، يةة عةةالتال تنمحكمةة  تناميةة، تن ةة،دال  ةة  تنغال ةة  ميةة، تنمحكمةة  تنا العةةالت -3
 .0ا معم  تنمحكم  تنامي،ا  دد02/02/2002ا تنمؤالخ  ا 282200

تنمحكمة   ا معمة 2/00/2002ا تنمةؤالخ  ةا 200222عالتال تنمحكمة  تنامية، ظحةف العةق  -4
 .222ا 2تنامي،ا  دد 

 سابع: المواقع اإللكترونية

https:// pmb.univ-saida.dz> docnum. 2019/2/3. 19:15 

-www.univ»30/3/2019.19:23 bejaia.dz.»bitstream.  

http://www.univ-/
http://www.univ-/


 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 الفهرس

 .1..................................................................................................لمقدمةا  

    .5.................................................الفردية عالقة العملالفصل األول: 

 .7الفردية...............................ماهية عالقة العمل المبحث األول: 

             .7.......................................: مفهوم عالقة العملالمطلب األول
 .8..........................................تعريف عقد العمللفرع األول: ا

 .8 ......................................................تعريف الفقهيأوال:      

                       .8 ..............................................التعريف التشريعيثانيا:      
 .9 .............................................عناصر عقد العمللفرع الثاني: ا

 .9.............................................عنصر العمل أو النشاطأوال:       

 .01.....................................................عنصر التبعيةثانيا:       

 .01.....................................................عنصر األجرثالثا:       

 .07......................................................عنصر المدةرابعا:       

 .07.........................................العقد انعقاد شروط صحةالفرع الثالث: 

 .07................................................................األهلية أوال:   

 .08................................................................الرضاثانيا:    

 .08........................................................والسبب المحلثالثا:    

 .09...............................................عقد العمل أنواعالمطلب الثاني: 



 .09......................................غير محدد المدةعقد العمل الفرع األول: 

 .11..........................................عقد العمل محدد المدةالفرع الثاني: 

 .12.....................................عقد العمل بالتوقيت الجزئيالفرع الثالث: 

 .12.....................................................عقد التمهينالفرع الرابع: 

 .12................................اإلطار التنظيمي لعالقة العملالمبحث الثاني: 

ثباتهاالمطلب األول:   .12.........واآلثار المترتبة عنها مراحل انعقاد عالقة العمل وا 

 .12............................................. : مراحل عالقة العملالفرع األول

 .17...............................................إثبات عالقة العملالفرع الثاني: 

 .18.......................اآلثار المترتبة عن عالقة العمل...........الفرع الثالث: 

 .22 ...........................وانتهائهاتعديل وتعليق عالقة العمل المطلب الثاني: 

 .22...............................................العمل عالقة تعديلالفرع األول: 

 .22.............................,.................عالقة العملليق عتالفرع الثاني: 

 .28...............................................انتهاء عالقة العملالفرع الثالث: 

 .21.................,,............آليات تسوية منازعات العمل الفرديةالفصل الثاني:

 .22...........................التسوية الودية لمنازعات العمل الفرديةالمبحث األول:

 .22..................................للنزاع الفردي التسوية الداخليةالمطلب األول: 

 .22...................................رفع التظلم أمام رئيسه المباشرالفرع األول: 

 .22...............................رفع التظلم أمام الهيئة المستخدمةالفر ع الثاني: 



 .24.................................التسوية الخارجية للنزاع الفرديالمطلب الثاني: 

 .27..............................: إجراء المصالحة من قبل مفتش العملالفرع األول

 .28.........................إجراء المصالحة من قبل مكتب المصالحةالفرع الثاني: 

 .29..................................................تشكيل مكاتب المصالحة أوال:

 .20.............................................اختصاص مكاتب المصالحة ثانيا:

 .21.........................إجراءات المصالحة وتنفيذ محاضر الصلح الفرع الثالث:

 .21.......................................................إجراءات المصالحة أوال:

 .22.....................................................: تنفيذ محاضر الصلحثانيا

 .24.........................: التسوية القضائية لمنازعات العمل الفرديةالمبحث األول

 .27........................................عي: تنظيم القضاء االجتماالمطلب األول

 .27..........................: تعريف القضاء االجتماعي وتحديد طبيعتهالفرع األول

 .29..........................................االجتماعي : تشكيلة القسمالفرع الثاني

 .40 ......................................: اختصاص القسم االجتماعيالفرع الثالث

 .41...................................................االختصاص النوعي :أوال    

 .42.................................اص اإلقليمي.................االختص ثانيا:    

 إجراءات التقاضي أمام القسم االجتماعي وطبيعة األحكام الصادرة عنه  المطلب الثاني:
 هاوطرق الطعنوكيفية تنفيذها 

 .42...................................................فيها



 .42...........................إجراءات التقاضي أمام القسم االجتماعي الفرع األول:

 .70......................طبيعة األحكام الصادرة عن القسم االجتماعي الفرع الثاني:

 .72.............................................طرق الطعن......... الفرع الثالث:

 .78........................................................................مةالخات

 قائمة المالحق

 المراجعقائمة 

 الفهرس

 
 

 

 

 


