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 القانونيكة ال كرو  بسكائر مختل كة عالقكات مكن لكه لمكا كبيكرة أهمية العمل قانون دراسة تكتسي   
 .الخاصة أو العامة كانت سواء األخرى

 بالهيئكة عالقكاتهم يكنمم إذ العمكال، فئكة وهكي المجتمكع في مهمة بشريحة العمل قانون يهتم    
 ة،يالصكككح الوقايكككة ،العمكككل عقكككود والجماعيكككة، ال رديكككة العمكككل عالقكككات خكككالل مكككن المسكككتخدمة

 .  العمال وواجبات حقوق العمل، وطب األمن

 فكي المكرر  00-21 القكانون خكالل مكن وهكذا العمكال بحقوق عناية الجزائري المشر  أولى    
 أنكه علكى منكه 10 المكادة تكنص إذ والمكتمم، المعدل العمل بعالقات المتعلق 0221 أفريل 90
 الجمكككككاعي، الت كككككاو  النقكككككابي، الحكككككق ممارسكككككة: التاليكككككة األساسكككككية بكككككالحقوق العمكككككال يتمتكككككع"

 واألمكككن الصككحية الوقايككة والتقاعككد، اعجتمككاعي السككمان ،المســتمدمة الهيئــة فــ  المشــاركة
 العمككككككل نزاعكككككات مكككككن الوقايكككككة فكككككي المسكككككاهمة اإلسكككككراب، إلكككككى واللجكككككوء العمكككككل وطكككككب

 عسكو العامكل بإعتبكار المسكتخدمة الهيئكة فكي المشكاركة حكق على تنصب دراستنا  ."وتسويتها
 الهيئككة تسككيير فكي فالمشككاركة األربكا ، وتحقيككق المرسسكة نجككا  عوامكل مككن وواحكد ونشككط فعكال

 العمكككل صكككاحب أهكككداف مكككع واعجتماعيكككة المهنيكككة مكككالالع أهكككداف التقكككاء تقتسكككي المسكككتخدمة
 .الربح تحقيق إلى الرامية

 علكككى أساسكككا وتعتمكككد المرسسكككات، لتسكككيير جديكككدة طريقكككة هكككي بالمشكككاركة التسكككيير فككككرة إن    
تخكككاذ والسكككلطات المهكككام توزيكككع فكككي التقنيكككات مكككن مجموعكككة  وصكككاحب العمكككال بكككين القكككرارات وا 
 العالقكة، طرفكي علكى بكخخر أو بشككل تكررر طارئة وتغيرات بمروف مري الشغل سوقف العمل،
 ككككل مصكككلحة وح كككم المكككروف هكككذه هكككةبمواج تسكككمح ةيشكككاركت سياسكككة خلكككق تسكككتوجب وبالتكككالي
 أن إع ماليككة، والككرأس اعشككتراكية األنممككة بككين والمبككاد  األفكككار فككي اعخككتالف رغككم .طككرف
 مبككدأ فككر  المرسسككة ديمومككة علككى والح ككام اإلنتككا  فككي مهمككة حلقككة باعتبككارهم العمككال سككغط

 واتخكاذ صنع في العمل صاحب مع المشاركة في الحق للعامل وأصبح التسيير، في المشاركة
 اعقتصككككادية الحقككككوق العمككككل، وشككككروط كمككككروف بالعمككككال، مباشككككرة عالقككككة لهككككا التككككي القككككرارات
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 ال كككردي التسكككريح محاربكككة والتشكككغيل، التوميكككف سياسكككات ،الترقيكككة ،زوالحكككواف ككككاألجور والماليكككة
 . الخ... التعس ي والجماعي

 علككى والح ككام للمرسسككة اإلقتصككادية واألهككداف األربككا  وتحقيككق واإلنتككا  المسككتوى تحسككين    
 وأصكككحاب العمكككال بكككين التعكككاون فكككر  خكككالل مكككن وهكككذا المرسسكككة وديمومكككة الشكككغل مناصكككب
 اإلقتصككادي النمككام عليهككا يعتمككد التككي الركككائز أهككم مككن العماليككة المشككاركة تعتبككر حيككث العمككل،

 بالتسككيير مككرورا اإلسككتقالل بعككد الككذاتي التسككيير مرحلككة مككن إبتككداءا اإلسككتقالل، منككذ الجزائككر فككي
 بهكككا مكككرت التكككي المراحكككل تلخكككيص ويمككككن الخوصصكككة، إلكككى وصكككوع اإلسكككتقالل ركككم اإلشكككتراكي
 :يلي كما الجزائري اإلقتصادي النمام في التسيير في العمالية المشاركة

 (.  0299 قبل ما) ال رنسي اإلستعمار مرحلة

 كسكائر منعدمكة حقكوق كانكت حيكث ال رنسكية لألنممكة تابعا الشغل قطا  كان القطاعات، ككل
 والحصككول الحريككة هككو كمككواطن الوحيككد همككه الجزائككري العامككل وكككان العامككة الوطنيككة الحقككوق
 فككي المشككاركة لمبككدأ كلككي إنعككدام ال تككرة هككذه خككالل أنككه القككول يمكككن وبالتككالي اإلسككتقالل علككى
 .المستخدمة الهيئة تسيير

 (.0290 غاية إلى 0299) الذاتي التسيير مرحلةرم    

 ال رنسكي المسكتعمر رحيكل وبعكد النكور، العمكال مشكاركة فيهكا تكر لكم التي اإلستعمار مرحلة بعد
سترجا   العمكال فقكام شكاغرة، ومرسسكاتهم األوربيكين أمكال  معمكم أصبحت الوطنية، السيادة وا 

 العمكككال إرادة كرسكككت التكككي مكككارس، بقكككانون عكككرف مكككا صكككدر أن إلكككى وتسكككييرها بإدارتهكككا تلقائيكككا
 عككن التسككيير فككي العمككال مشككاركة ونممككت اإلسككتعماري، الرأسككمالي النمككام مككع القطيعككة وأكككدت
 والككذي العمككال، جمعيككة طككرف مككن المنتخككب العمككال مجلككس فككي تتمرككل منتخبككة هيئككات طريككق
 الككذين العمككال مككن الهيئتككين أعسككاء( 9/3) رلرككي مككن يتكككون حيككث التسككيير لجنككة ينتخككب بككدوره
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 عمكال مكن تتشككل فكانكت األقليكة أمكا األغلبيكة، يشككلون الكذين وهكم باإلنتكا  مباشكرة عالقة لهم
 .اإلدارة

 مخطككط علككى تصككادق العمككال جمعيككة كانككت أن الهيئككات هككذه صككالحيات أهككم مككن كانككت    
 .واإلنتا  للتحسير السنوية البرامج وعلى الوطني، المخطط إطار في التنمية

 الككداخلي التنمككيم فككي والبككث التقريككر فككي تتمرككل اختصاصككاتها أهككم فكانككت العمككال مجككالس أمككا
 التسككيير، لجنككة مراقبككة وكككذا العمككال وتوميككف بككالتجهيز الخككاص العتككاد وبيككع شككراء للمرسسككة،

 المرسسككة، داخككل المتعلقككة والترتيبككات القواعككد وسككبط بوسككع تكلككف األخيككرة هككذه كانككت حيككث
 .اإلقتصادية المسائل في البث وأخيرا المسروليات وتوزيع

 والتسكككيير اإلدارة فكككي العمكككال ولمشكككاركة عامكككة النمكككام لهكككذا الموجهكككة اإلنتقكككادات أهكككم مكككن إن
 التجربككة ألن وصكيانتهم لتكرقيتهم إليكه يصككبوت ككانوا مكا إلكى العمكال يصككل لكم أنكه هكي خاصكة،
 الك ككككاءات إلنعككككدام وذلكككك  إلنجاحهككككا والذاتيككككة الموسككككوعية الشككككروط تتككككوفر لككككم خاسككككوها التككككي

 .الخاصة

 (.0291 غاية إلى 0299) الدولة هيمنة مرحلة لتليها   

سككتبدل النمككام هككذا ألغككي فشككله وبعككد طككويال، الككذاتي التسككيير نمككام يعمككر لككم  الشككركات بنمككام وا 
 .عليها الدولة هيمنة مل في الوطنية

 الوحككدات هيكلككة بإعككادة اإلقتصككادي الميككدان فككي الدولككة تككدخل جليككا مهككر القتككرة هككذه فككي حيككث
 الكوزارة لسكلط تخسكع وطنيكة إتحكادات الكوالي، لوصكية تخسكع وعئيكة إتحادات في اإلقتصادية،

 لتكيا الوطنيكة الشكركات عبكر شكمولية أكرر إطار في الذاتي التسيير إدما  يعني ذاوه المعنية،
 سياسككككتها لتن يككككذ التخطككككيط عبككككر الدولككككة تتككككدخل كانككككت كمككككا ،0290 مككككارس فككككي إنشككككارها تككككم

 .التأمين بعمليات وكذا واإلجتماعية اإلقتصادية
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 يتمتككككع العككككام المككككدير فكككككان ال تككككرة تلكككك  فككككي الوطنيككككة الشككككركات تسككككيير بطريقككككة يتعلككككق ف يمككككا
 والمراقبكة المداولكة لجنكة وبمسكاعدة الوصكية، السكلطة بموافقكة مرتبطكة لكتهكا واسكعة بصالحيات

 أن نالحكككم اللجنكككة هكككذه خكككالل ومكككن المنتخبكككين، والعمكككال النقابكككة والحكككزب الكككوزارات مكككن ممرلكككة
 اإلدارة علكى الدولكة بهكا تسكيطر كانت التي الهيمنة مع موازاة سئيلة جد كانت العمال مشاركة
 .والتسيير

 إقتصككادية إيجابيككة نتككائج نمكك حققتككه مككا قككدر علككى أنككه المرحلككة هككذه مككن إسككتخالص يمكككن كمككا
جتماعية،  .والتسيير اإلدارة في العمال بإشرا  تهتم لم ما قدر على وا 

 (.0299 غاية إلى 0290) اإلشتراكي التسيير مرحلةلتأتي 

 بالمرسسكككككككات والتسكككككككيير اإلدارة فكككككككي العمكككككككال إلشكككككككترا  الجزائكككككككر فكككككككي فعلكككككككي تككككككككريس أول إن
 مشككاركة حككق كككرس الككذي اإلشككتراكي، التسككيير وقككانون ميرككاق صككدور بعككد تجسككد اإلقتصككادية،

نطالقا التسيير في العمال  .اإلنتا  لوسائل العامة الملكية مبدأ من وا 

 المرسسككككات وتسككككيير إدارة فككككي العمككككال مشككككاركة هككككو م هومككككه أبسككككط فككككي اإلشككككتراكي التسككككيير
هتماماتهكا، مجاعتهكا جميكع في اإلقتصادية  المرسسكة  حيكاة فكي ب عاليكة يشكار  نقكابي ونمكام وا 

 .الوحدة أو

 رقككم األمككر بهككا جككاء الككذي والتسككيير اإلدارة فكي العمككال خاللهككا مككن تشككار  التككي األجهككزة تتمركل
 مجلككككس فككككي للمرسسككككات اإلشككككتراكي بالتسككككيير المتعلككككق 0290/00/09 فككككي المككككرر  90-97

 .المديرية ومجلس الدائمة اللجان العمال،

 ومجكالس الوحكدة، عمكال جماعكة ينتخكب حيكث مرسسكة، كل في يحدث فإنه العمال مجلس أما
 راللكككككث لمكككككدة ينتخككككب المجلسكككككين وكككككال المرسسكككككة، عمككككال مجلكككككس ينتخبككككون الوحكككككدات عمككككال

( 90) وعشكرون خمسكة إلكى أعسكاء( 19) سكبعة مكن العمكال مجلس يتألف كما سنوات،(13)
 األخيككر هككذا يعقككد  كمككا العمككال، لجماعككة العدديككة األهميككة حسككب وذلكك  عسككوا وذلكك  عسككوا
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 ويجككوز للوحككدة، بالنسككبة إجتماعككات وأربعككة للمرسسككات بالنسككبة السككنة فككي عككاديين إجتمككاعين
 رلركككي أو المكككدير أو العكككام المكككدير مكككن بطلكككب وذلككك  عاديكككة غيكككر إجتماعكككات عقكككد منهمكككا لككككل

 مجلكس إجتماعكات في القانون بحكم المديرية مجلس يشار  كما المجلس، أعساء من( 9/3)
 .أعسائه أصوات بأغلبية قراراته العمال مجلس ويتخذ إستشاري، بصوت العمال

 العسككوية حيككث مككن نقابيككا مجلسككا يعتبككر فهككو العمككال، باسككم مسككروليات العمككال مجلككس يتككولى
ختصاصككات صككالحيات للمجلككس كمككا نقككاببين، األولككى بالدرحككة أعسككائه يعتبككر بحيككث  منهككا وا 

 المرسسكككة مخطكككط إعكككداد عكككن وتوصكككيات آراء شككككل فكككي رأيكككه يبكككدي حيكككث وماليكككة، إقتصكككادية
 واإلسكتنرمار، والتسكويق والتمكوين اإلنتكا  بكرامج مشاريع المالية، المحاسبة سير تن يذه، ومراقبة

 الشككككككرون مصككككككلحة علككككككى المباشككككككر اإلشككككككراف يتككككككولى حيككككككث ورقافيككككككة إجتماعيككككككة وصككككككالحيات
 التوميكككق سياسكككة تحديكككد فكككي يكككدخل قإنكككه واإلداريكككة التنميميكككة اإلختصصكككات أمكككا اإلجتماعيكككة،

 ويستشككار المديريكة مكع باإلت كاق للمرسسكة الكداخلي النمككان علكى يصكادق كمكا المهنكي والتككوين
 .المرسسة أو الوحدة هياكل على تعديل كل في

 أجهككزة تعتبككر التككي الدائمــة اللجــان هككو التسككيير فككي العمككال خاللككه مككن يشككار  جهككاز رككاني   
 بالشكككرون تتكلكككف أعسكككاء( 10) خمسكككة تتعكككدى أن يجكككب ع والتكككي العمكككال لمجلكككس مسكككاعدة

 الصكككحة وح كككم التأديكككب والتككككوين، المسكككتخدمين والرقافيكككة، اإلجتماعيكككة والماليكككة، اإلقتصكككادية
 مجلككس طككرف مككن المعنيككين العمككال مككن اعسككائها بكامككل لجككان( 13) تتشكككل حيككث واألمككن،
 العمككال مجلككس طككرف مككن المعنيككين العمككال ممرلككي بككين مككن مختلطتككين( 19) ولجنتككين العمككال
 .المديرية طرف من المعنيين اإلدارة وممرلي

 كككل بدراسككة تكلككف التككي والماليككة اإلقتصككادية الشككرون لجككان فككي فتتمرككل العماليككة اللجككان أمككا   
 تسكند التكي والرقافيكة اإلجتماعيكة الشكرون ولجنة للمرسسة، والمالية باإلقتصاد المتعلقة المشاكل

 والرقككافي اإلجتمككاعي بالوسككع يتعلككق مككا بكككل والتك ككل اإلجتماعيككة الخككدمات تسككيير مهمككة لهككا
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 الخاصكككككة السياسكككككة إعكككككداد فكككككي تخكككككتص التكككككي والتككككككوين المسكككككتخدمين لجنكككككة وأخيكككككرا للعامكككككل،
 .تكوينهم وكذا وتعيينهم بالمستخدمين

 تجتمكككع أن لهكككا يجكككوز كمكككا عاديكككة، بصككك ة شكككهر ككككل إلزامكككا واحكككدة مكككرة اللجكككان هكككذه تجتمكككع   
 تنتهككككي كمككككا ،لككككه التابعككككة العمككككال مجلككككس رئككككيس أو رئيسككككها مككككن بطلككككب عاديككككة غيككككر بصكككك ة

 العمكككال مجلسكككي مكككن ككككل مكككن وتقدمكككه مالحماتهكككا جميكككع فيكككه تبكككدي تقريكككر بوسكككع إجتماعاتهكككا
 طبقككا اإلداريككة العقوبككات تقتككر  التككي التأديككب لجنككة فككي تتمرككل المختلطككة اللجككان أمككا. والمديريككة
 قككد أخطككاء فككي العمككال وقككو  لت ككادي الوقائيككة اإلجككراءات وكككذا الككداخلي والنمككام العمككل لتشككريع

 جميككع فيككه تبككدي .العككام المككدي طلككب علككى بنككاءا اللجنككة هككذه تجتمككع تأديبيككة لعقوبككات تعرسككهم
 .والمديرية العمال مجلس من كل إلى وتقدمه مالحماتها

أمكا اللجككان المختلطكة فتتمرككل فكي لجنككة التأديكب التككي تقتكر  العقوبككات اإلداريكة طبقككا لتشككريع    
العمل والنمكام الكداخلي وككذا اإلجكراءات الوقائيكة لت كادي وقكو  العمكال فكي أخطكاء قكد تعرسكهم 

 لعقوعت تأديبية.

ال، أو العامككل هككذه اللجنككة بنككاء علككى طلككب المككدير العككام أو المككدير أو مجلككس العمككتجتمككع    
وتصكككدر القكككرارات بأغلبيكككة األصكككوات وفكككي حالكككة التسكككاوي يأخكككذ بالعقوبكككة  الكككذي يعنيكككه األمكككر،

 األخف.

 األخطككككار مكككن والوقايكككة واألمكككن الصكككحة بح كككم مكل ككككة فهكككي المختلطكككة الرانيكككة اللجكككان أمكككا   
 واألمكن الصكحة بح كم المتعلقكة القانونيكة األحككام واحتكرام تطبيكق على تقف التي فهي المهنية،

 واحكدة  مكرة إلزامكا اللجكان هكذه تجتمكع اإلختصاصكات  هكذه المكل كة ال كرق وتدريب تكوين وكذا
 بنككاءا رئيسككها مككن بككدعوة أو مهنككي، لمككر  إربككات كككل أو حككادث كككل إرككر أو شككهر كككل( 10)

 .المحاسر بتدوين إجتماعاتها وتتو  له، التابعة العمال مجلس من بطلب او مبادرته، على
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( 12) تسككعة مككن المتككألف  المديريككة مجلككس هككو العمككال بككه يشككار  تسككيير جهككاز رالككث أمككا   
حدى األقل على  المكدير وهكم الوصية الوزارة من بقرار تعيينهم يتم األكرر، على( 00) عشر وا 
 والنكواب -وجكد إن- المسكاعد العكام والمدير العمال مجلس من وممرالن رئيسا، للمرسسة العام

 السككلطة المديريككة مجلككس يعتبكر العامككة، اإلدارة عككن مباشككرة المسكرولين العككام للمككدير المباشكرين
 مسكككرولي قبكككل مكككن المرسسكككة بتسكككيير يتعلكككق مكككا ككككل يلتقكككي حيكككث المرسسكككة أو للوحكككدة العليكككا

 وعلككى والتأديككب، واألمككن الصككحة ح ككم لجككان وررسككاء المجلككس، فككي األعسككاء غيككر التسككيير
 هكذا ينسكق كمكا للدولكة، التابعكة األخكرى اإلدارات أو الوصكية الوزارة قبل من الخارجي المستوى
 لألشكغال منكيالز  والجكدول العكام اإلطار وبين للمرسسة المشكلة الوحدات مختلف بين المجلس
 أو جديككدة، قطاعككات إلككى نشككاطها لتوسككيع المرسسككة لمخطككط األوليككة المشككاريع لتحريككر الالزمككة
 .الداخلي النمام مشرو  بإعداد يقوم كما وحداتها، توحيد أو إدما 

 (.هذا يومنا إلى 0299) المرسسات إستقاللية مرحلة و أخيرا تأتي 

 مشككاركة مبككدأ الجزائككري المشككر  كككرس العمككل لعالقككات المككنمم 00-21 القككانون خككالل مككن   
 مشككاركة ونمككم القانونيككة، المككواد مككن مجموعككة خككالل مككن وهككذا المرسسككات تسككيير فككي العمككال
 .المشاركة ولجنة المستخدمين مندوبي طريق عن العمال

 وهكذا المسكتخدمة، الهيئكة تسكيير فكي العمكال لمشاركة بالغة أهمية الجزائري المشر  أعطى كما
 :التالية اإلشكالية عن إلجابةاو  هذه، ناتدارس خالل من عليه حرصنا ما

 المستخدمة؟ الهيئة تسيير في العمال مشاركة تتم كيف 

 :و تت ر  عن هذه اعشكالية مجموعة من التسارعت و هي كاعتي  

مككاهي أجهككزة المشككاركة و طككرق تكوينهككا ؟ كي يككة تسككير أجهككزة المشككاركة ؟ مككاهي الصككالحيات 
 التى خولها القانون ألجهزة المشاركة ؟ 
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أعتمدنا على المنهج التحليلي الذي نراه أكرر مالءمة لشر   التسارعت هذه على لإلجابة   
النصوص القانونية و التنميمية المنممة للمشاركة العمالية في تسير الهيئة المستخدمة و 

 بتقسيم قمنا ،اعطاء التعري ات المناسبة و المدققة و كل الشروحات المتعلقة بالموسو   
 لالطار القانوني و التنميمي  األول ال صل خصصنا حيث ،ارنين فصلين إلى دراستنا

 ألجهزة القانون خولها التي الصالحيات إلى فيه تطرقنا الراني وال صل ، المشاركة جهزةأل
. المشاركة



 

 
 

 

 

 

 الفصل األول: 

  نظيماإلطار القانون  والت
 ألجهزة المشاركة.
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المتعلق بعالقات العمكل، خصكص البكاب الخكامس  00-21ن المشر  الجزائري في قانون إ   
منه لمشاركة العمال وقسمه إلى أربعكة فصكول حكدد مكن خاللهكا أجهكزة مشكاركة العمكال وطكرق 
تشكيلها، التي تتم عن طريق اعنتخاب وعن كي ية تسييرها، ومنح لهكا بعك  التسكهيالت حتكى 

 ات المخولة لها بموجب القانون. تتمكن من ممارسة الصالحي

هككذا مككا سككنتطرق إليككه مككن خككالل المبحرككين التككالي شككرحهما: المبحككث األول تكككوين وتسككيير    
أجهزة مشاركة العمال. أما المبحث الراني تنمكيم عمكل أجهكزة المشكاركة والتسكهيالت الممنوحكة 

 ا.له
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 :اعولث كالمبح

 رها.ـال وطرق تكوينها وتسييـماهيــة أجهزة مشاركة العم

مكككن خكككالل هكككذا المبحكككث سكككنتطرق إلكككى تعريكككف لجنكككة المشكككاركة وكي يكككة تكوينهكككا والطريقكككة    
بعكككككة عختيكككككار منكككككدوبي المسكككككتخدمين )المطلكككككب األول( وكي يكككككة تسكككككيير أجهكككككزة المشكككككاركة المت

 .)المطلب الراني(

 .أجهزة المشاركةماهية  :المطلب األول 

والقككوانين المعدلككة والمتممككة لككه سككوف نتعككرف  00-21علككى قككانون عالقككات العمككل  دااعتمككا   
أجهككزة المشككاركة العامككة للعمككال )ال ككر  األول( وعلككى طككرق تكككوين هككذه األجهككزة  علككى تعريككف

 (.ال ر  الراني)
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 .تعريف أجهزة المشاركة :الفرع األول

تكتم مشكاركة العمكال فكي الهيئكة المسكتخدمة " تكنص أنكه  001-21 نمكن قكانو  20المادة  إن   
 :يأتيكما 

عامككل  91ميككز يحتككوي علككى بواسككطة منككدوبي المسككتخدمين فككي مسككتوى كككل مكككان عمككل مت -
 .على األقل

، المشككاركة تسككم منككدوبي المسككتخدمين، فككي مسككتوى مقككر الهيئككة المسككتخدمة بواسككطة لجنككة -
 ."المنتخبين

ذا  2تشككل مكن مجمكو  منكدوبي المسكتخدمينالمشكاركة تفكإن لجنكة  20من م هوم المادة     ، وا 
مكن عامال فالبد من تنمكيم اعنتخابكات  91كانت بالمرسسة فرو  ويحتوي كل فر  على األقل 

، إذا ه في ال ر  الركاني مكن هكذا المطلكب، كما سيأتي توسيحأجل اختيار مندوبي المستخدمين
 .مين المنتخبين في فرو  المرسسةخدفإن لجنة المشاركة هي عبارة عن مجمو  المست

دورها علكى العديكد مكن نجد بداخل لجنة المشاركة لجنة تسمى لجنة التنسيق والتكي تحتكوي بك   
 : 3لجنة التنسيق بالصالحيات التالية، وتتمتع المجالس

 .تبني السياسة العامة فيما يخص الخدمات اعجتماعية للمرسسة -

 .النمام الداخلي للجنة المشاركة تبني أو تعديل - 

 .تبني تقدير السنوي للجنة المشاركة فيما يخص الميزانية السنوية - 

                                                           

( السالف الذكر.99-19من قانون ) 19المادة  راجع:  1  
 - المستخدمين مندوبي انتخاب بكيفيات المتعلق 21/91/9119 في المؤرخ(  281 -19)  رقم التنفيذي المرسوم راجع: 2

 -9119/  99/  98 في المؤرخ(  228-19)  التنفيذي المرسوم بمقتضى والمتمم المعدل -22عدد الرسمية الجريدة

 .  99 ص 91119/  99/  91 في الصادرة -24 عدد الرسمية الجريدة
 السنة - االجتماعي القانون في الماجستير شهادة لنيل رسالة -الجزائرية المؤسسة في المشاركة لجنة -عبلة مازة راجع:  3

 .49ص  -وهران جامعة -2992-2992 الجامعية
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 .تبني الغالف المالي للجنة المشاركة - 

 .انتخاب رئيس ومساعد رئيس لجنة المشاركة - 

من سمن أعسائها أو خار  أعسائها عسويين إداريكين لتمريكل العمكال فكي مجلكس  تعيين   
 .اإلدارة بالمرسسة

ماعيكككة تقكككوم بانتخكككاب تعيكككين خبيكككر الحسكككابات ليراقكككب هكككذا األخيكككر ن قكككات الخكككدمات اعجت - 
 س.ررساء المجال

جكككد بهكككا تعيكككين ممرلكككي العمكككال فكككي مختلكككف المجكككالس بالمرسسكككة ونقصكككد المجكككالس التكككي ن - 
 .أعساء من اإلدارة والعمال

طلكب مكن رئيسكها ، فتعقد اجتماعاتها مرة كل رالرة أشهر بأما عن اجتماعات لجنة التنسيق   
لككإلدارة خمسككة عشككر يومككا علككى ، أمككا جككدول أعمككال هككذا اعجتمككا  فيبلكك  أو أغلبيككة أعسككائها

 .اجتماعاتهإلوتقاريرها توسح في محاسر رسمية ، األقل

جلككس يتكككون مككن سككتة إلككى عشككرة سككيق مككن المجككالس ايتيككة حيككث أن كككل متتكككون لجنككة التن   
 .أعساء، هذه المجالس عددها سبعة

 .1ء مجالس أخرى إذا رأت سرورة لذل يمكن للجنة المشاركة إنشا    

 .جتماعيةاألول المتعلق بتسيير الخدمات اإلالمجلس  - 

ة ككككل رالركككة أشكككهر مكككن قبكككل المجلكككس اإلعالمكككي المكلكككف بتلقكككي ونشكككر المعلومكككات المتلقيككك - 
 .لمشاركة تنشر لمندوبي المستخدمينالمستخدم ومكتب لجنة ا

                                                           
 السنة - االجتماعي القانون في الماجستير شهادة لنيل رسالة - الجزائرية المؤسسة في المشاركة لجنة -عبلة مازة راجع:  1

 19 م -وهران جامعة -2992-2992 الجامعية
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شككاركة ويسككهر علككى تكككوين المجلككس الهيكلككي ويسككهر علككى تطبيككق النمككام الككداخلي للجنككة الم 
، ونقصد بهم مندوبي العمال خالل فترة وكالتهم وهكذا بمعيكة اإلدارة العامكة للمرسسكة المنتخبين

 .ويسهر على التنميم ومتابعة اجتماعات الجنة المشاركة ،التي تسمن ذل 

 :  ككمجلس النمافة واألمن المكلف ب - 

 .حوادث العمل واألمرا  المهنية -أ

 .مراقبة التن يذ المعطيات التطبيقية فيما يتعلق بالنمافة األمن والخدمات اعجتماعية -ب

 مجلس الموارد اإلنسانية و له دور: -

 .نوية والتقرير السنوي قبل تن يذهقبل إصدار المستخدم قرار حول الخطة السإبداء الرأي  -أ

 .تنميم العمل مراقبته و تنميم ساعات العمل -ب

نقكاص مكدة العمكل أو إنقكاص عكدد مكن العمكال ككذل  خطكة  -   مشرو  إعادة هيكلة العمكل وا 
 .تكوين المهني وما يخ  هذا المجالال

 :دورالمجلس المالي والمراقبة وله  -

 .تطوير اإلنتا  -أ 

بشككككل  اعستشكككارة أو إبكككداء الكككرأي فكككي الغكككالف المكككالي للتقريكككر المكككالي السكككنوي للمرسسكككة -ب 
 .عام

علومككات حككول المجلككس المكلككف بمتابعككة النمككام الككداخلي للمرسسككة ولككه دور كككذل  تلقككي الم -
 .سياسة التشغيل والعمل
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، إذا رأت سككككرورة فككككي ى مككككن قبلهككككامجككككالس أخككككر  نشككككأعلمككككا أن هككككذه المجككككالس يمكككككن أن ت   
، إن أعسكككاء لجنككة التنسكككيق التابعككة للجنكككة طلككب تصكككريح بككذل  مكككن لجنككة المشككاركةإنشككائها فت
 .  تنتخبهم هذه األخيرة باقترا  سريالمشاركة 

هككككذا عككككن لجنككككة المشككككاركة أمككككا عككككن منككككدوبي المسككككتخدمين فككككإنهم وعلككككى اعتبككككار أنهككككم فككككي    
هم يمارسون صالحياتهم تحت مراقبة لجنة المشكاركة ، لقكد مجموعهم يكونون لجنة مشاركة فإن

-21مكن القكانون  20ر فكي مادتكه نمم المشر  الجزائري هكذه ال ئكة بنصكوص قانونيكة فقكد أشكا
 .02211أفريل  90لك  00

 " إن مندوبي المستخدمين يمارسون صالحياتهم تحت مراقبة لجنة المشاركة "

والتككي سككوف نتعككر  لهككا فككي  29-27الصككالحيات قككد نككص عليهككا القككانون فككي المككواد  هككذه
 .دراستنا في المباحث الالحقة

عننن واجبننات مننندوبي المسننتخدمين فعلننيهم ااتننرام اخجننرالات الداخليننة للجنننة    

المنصوص عليها في النظام الداخلي وكل نزاع في الوادة البند منن بة نة اللجننة 

 سسة ويتم ذلك أمام مكتبها الذي يااول ال النزاع.المشاركة في المؤ

أمننا عننن منندة عمننل مننندوبي المسننتخدمين فياننددها القننانون ب ة ننة سنننوات قابلننة    

 للتجديد.

منصب مندوب المسنتخدمين شنا را أو فار نا أذ أقينل أو تقاعند أو خنر   يعتبر   

نهائيا من الوادة كاالستقالة م ة أو  ياب مستمر أك ر من ستة أشهر لعدة أسنباب 

 االستيداع( فيوضع اد لوكالة هذا المندوب.و منها ) التكوين، مرض طويل األمد

ةل مندة شنهر وااند التعينين في هذه الاالة يجب أعةم مكتب لجنة المشاركة خ   

 بديل له.

هذا البديل هو العضنو النذي تاصنل فني االنتخابنات األخينرة الخاصنة بمنندوبي    

المستخدمين في الوادة على األصوات األقل مباشنرة منن األصنوات التني تاصنل 
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عليها المندوب السابق، وفني االنة عندم وجنود القائمنة السنابقة الخاصنة باالنتخناب 

وبعند موافقنة مكتنب لجننة المشناركة واخدارة العامنة أجنرال انتخناب السنابق يمكنن 

 .د التعيين المندوب الجديدجدي

 ،من أ لبية العمال النذين انتخبنوهوكالة مندوب المستخدمين يمكن سابها بقرار    

ض بعد موافقة منن وهذا القرار يأخذ في خضم الجمعية العامة المستدعاة لهذا الغر

بعد وهذه الجمعية يعقدها رئيس مكتب لجنة المشاركة وينظمها . قبل رئيس الوادة

، ووكالننة هننذا المننندوب تصننب  نهائيننة وكالننة العمننال علننى األقننل 3/1طلننب مننن 

. أذا وبشننكل عننام فلجنننة م وضننع المننندوب الجدينند مكننان األولمسنناوبة مننن يننو

، اسب المشرع الجزائري على مسنتويينضم نالمشاركة في المؤسسة الجزائرية ت

، ومننندوبي العمننال فنني المؤسسننة مننع مجالسننها المشننكلة لهننا جنننة المشنناركة فننيل

 ؤسسة.الوادات التابعة للم

 :الفرع الثان 

 .طرق تكوين أجهزة المشاركة 

الهيئكككككة المسكككككتخدمة إمكككككا بواسكككككطة  فكككككي 1تكككككتم مشكككككاركة العمكككككال 00-21بموجكككككب القكككككانون    
عكامال علكى األقكل أو بواسكطة لجنكة  91المستخدمين في مستوى كل مكان عمل يحتكوي علكى 

تسكم علكى األقكل منكدوبين للمسكتخدمين علكى  La Comite de Participation المشكاركة
. إذا ككككان المشككككر  عكككامال 01تكككي يتجكككاوز عكككددها عمالهكككا مسكككتوى مقكككر الهيئكككة المسكككتخدمة ال

لجزائكككري اسكككتعمل مصكككطلح الجنكككة المشكككاركة فكككإن المشكككر  ال رنسكككي أطلكككق عليهكككا اسكككم الجنكككة ا
ن نوعهكا والتي يمكن إحدارها في كل مرسسكة أيكا ككاLa Comité d'entreprise "" المرسسة

حتككى ولككو لككم يبلكك  العمككال هككذا ، كمككا يمكككن تأسيسككها عككامال 01 تسككتخدم علككى األقككل خمسككين
   .2أو ات اق جماعي، وذل  بموجب ات اقية الحد
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فقكط بكل حكدد منكدوبين إسكافيين كما لم يكتف المشر  ال رنسي بتحديد المنكدوبين األصكليين    
 .1ين ن س عدد المندوبين األصليين، إذ يساوي عدد المندوبين الرانويأيسا

" اللجنككة اعستشككارية المشككتركة" وفككي مككل قككانون العمككل الملغككي سككماهاأمكا المشككر  المصككري    
، غير أن هكذه اللجنكة لكم يعكد لهكا عامال 01ل  عدد عماله على األقل في كل مشرو  يب أشنوت
 .  ود في مل القانون الساري الم عولوج

أمكككا المشكككر  المغربكككي جعكككل حكككق العمكككال فكككي التسكككيير والمشكككاركة داخكككل الهيئكككة المسكككتخدمة    
األجككككراء فككككي  ، يجككككوز انتخككككاب منككككدوبيأجككككراء دائمككككين 01يككككا مككككا ع يقككككل عككككن تسككككتعمل اعتياد

 .2عمال دائمين بمقتسى ات اق مكتوب بين الطرفين 01المرسسات التي تشغل أقل من 

، مكا بكين عكدد العمكال 00-21 مكن قكانون 22أما المشر  الجزائري فقد حكدد بموجكب المكادة   
( عامكل علكى 0111)د العمال في المرسسكة األلكف أعساء حسب عد 9 ممرل واحد إلى ستة

اللجنككة بككين مختلككف ال ئككات العماليككة بشككرط أن ع تقككل حصككة العمككال المككرهلين أن تككوز  مقاعككد 
ذا مككا سنوسككحه وهكك 3ت ككاق علككى خككالف ذلكك ( مككن عككدد المقاعككد فككي حالككة اإل3/0عككن الرلككث )

 : وفقا للجدول التالي

 .00-21ل حسب القانون تمريل العما

 

                                                           
1
: Réf- Article L 431 -1 du code de travail français « des comités d'entreprise sont constitues dans toutes les 

entreprises industrielles et commerciales ... employant moins cinquante salarié dans l'entreprise employant 
moins de cinquante salarié des comités d'entreprise pouvant être crée par convention accord collectif de 
travail . >>  
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 عدد عمال المؤسسة عدد مندوب  العمال
 عامل 01إلى  91 من (10مندوب واحد )
 عامل 001إلى  00من  (19مندوبان )

 عامل 711إلى  000من  ( مندوبين17أربعة )
 عامل 0111إلى  710من  ( مندوبين19ستة )

 

 19عامكل، أي  0111عامال إذا تجاوز العكدد  011ع إسافة مندوب واحد عن كل شريحة م
 ا.وهكذعامل  9111مندوبين عن  19عامل، و 0011مندوبين مقابل 

حدد المشر  الجزائري طريقة تكوين وتشككيل أجهكزة المشكاركة مكن خكالل عمليكة اإلنتخابكات    
: ينتخككب 90-29" رقككم 0" 09..ز بالمككادة  29وهككذا مككا نككص عليككه صككراحة فككي نككص المككادة 

العمال المعنيون باإلقترا  ال كردي الحكر والسكري والمباشكر منكدوبي المسكتخدمين طبقكا للمكادتين 
، وأولككككى مهمككككة العمليككككة الغنتخابيككككة للجنككككة تتكككككون فككككي كككككل هيئككككة مسككككتخدمة 1أعككككاله 29و 20

( 13بالتسكاوي بككين ممرلككي العمكال وممرلككي المرسسككة المسككتخدمة وحكدد عككدد أعسككائها برالرككة )
 ممرلين عن كل طرف.

يمرل العمال في اللجنة اعنتخابية الخاصة بالهيئكة المسكتخدمة الواحكدة أعسكاء يكتم تعييكنهم    
قبككل المنممككات النقابيككة الممرلككة للعمككال حسككب عككدد المنخككرطين فيهككا طبقككا ألحكككام القككانون  مككن
 الخاص بكي ية ممارسة الحق النقابي. 21-00

يكككتم تمريكككل العمكككال فكككي اللجنكككة  فكككي حالكككة عكككدم وجكككود منممكككات نقابيكككة بالهيئكككة المسكككتخدمة   
إمككككا بواسككككطة أشككككخاص تعيككككنهم لجنككككة المشككككاركة مككككن غيككككر أعسككككائها، أو بواسككككطة  اإلنتخابيككككة
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أشخاص ينتخبهم مجمو  العمال مكن غيكر مسكيري الهيئكة المسكتخدمة، إذ يقكوم صكاحب العمكل 
بتقديم طلب لتعيين أعساء في اللجنة اإلنتخابية إلكى المنممكات النقابيكة الممرلكة سكمن الهيئكة 

ذا إنتهككت هككذه المككدة دون أن يلتقككي صككاحب العمككل  19المسككتخدمة فككي مككدة ع تتجككاوز  أيككام وا 
ردا علككى طلبككه يخطككر المسككتخدم م ككتم العمككل المخككتص إقليميككا الككذي يقككزم بتحريككر محسكككر 

 يوما من إربات تحرير المحسر. 00معاينة خالل أجل أقساه 

مككن  كمككا حككدد المشككر  الجزائككري كككل مككا يتعلككق بكي يككات تنمككيم إنتحابككات منككدوبي المسككتخدمين
 .0221سبتمبر  92المرر  في  992-21خالل المرسوم التن يذي رقم 

يككتم تعيككين العمككال فككي اللجنككة اعنتخابيككة إمككا بواسككطة لجنككة المشككاركة أو أشككخاص ينتخككبهم    
مكككن ن كككس المرسكككوم يكككرأس  10، وطبقكككا للمكككادة 1مجمكككو  العمكككال مكككن غيكككر مسكككيري المرسسكككات

 .و ن سه الناطق الرسمي لهاسنا وهاللجنة اعنتخابية أكبر أعسائها 

بكككذل  يكككككون المشككككر  الجزائكككري قككككد اعتمككككد معيكككار السككككن لرئاسككككة اللجنكككة ونككككرى أن المعيككككار    
ويتمتككع بصككالحيات  األنسككب هككو معيككار الك ككاءة مككادام أن هككذا األخيككر يعككد ناطقككا باسككم اللجنككة

 . تتطلب ذل 

 :علق بامتصاصات اللجنة االنتمابيةأما فيما يت

اختصاصات  ، وهي عبارة عن992-21 من المرسوم التن يذي رقم 9فقد حددتها المادة     
، لالنتخابات وأعمال سير اعقترا  ، وهي تعتبر كأعمال تحسيريةسابقة لعملية اعقترا 

وأخيرا هنا  اختصاصات نهائية تتمرل في جمع الطعون أو الشكاوي المتعلقة باعقترا  
وللتوسيح أكرر  ،بتنصيب مندوبي العمال المنتخبينخيرة تقوم وتنمر فيها رم وكمرحلة أ

 :ختصاصات من خالل العناصر التاليةسنتطرق لهذه اع

 :امتصاصات اللجنة االنتمابية فيل عملية االقتراع - أ
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، التقسيم اعنتخابي من خالل جنة اعنتخابية فور تتصيبهاإن أول عمل تقوم به الل 
 (91مشاركة العمال بوجود عشرين ) التي تسمن فيهاإعداد أماكن العمل المتميزة 

، شرط تجانس جماعة العمال في لى األقل في كل مكان عمل على حدىعامال أجيرا ع
النشاط واألهداف تحت ن س السلطة اإلدارية كما تراعي اللجنة اعنتخابية توزيع 

العمال في  ئاتالمناصب على ال ئات العمالية المختل ة وذل  لتمريل األعدل لكل ف
، وفي حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة الواحدة تتوفر على مختلف أماكن العمل

، يلتحق هرعء العمال بأقرب مكان عامال 91م كل واحدة منها أقل من أماكن عمل تس
 . 1وبي المستخدمين الذين يمرلونهمللعمل أو يجتمعون عنتخاب مند

، حيث صاحب العمل ة اعنتخابية التي يقترحهابعد ذل  تقوم اللجنة بسبط القائم   
من هذا المرسوم بتسجيل كل العمال الذين يتجاوز  00ألزمه المشر  بموجب المادة 

. لكن نجد مة ال علية لدى الهيئة المستخدمةأشهر من الخد 9سنة كاملة ولهم  09سنهم 
، كاملة (09)نة سن برمانية عشر سأن المشر  قد خال ا قانون اعنتخاب الذي يحدد ال

، اعتمادا على السجل أو هيئة مستخدمة القوائم اعنتخابيةويعد المستخدم داخل كل 
، حيث يسع قائمة خاصة تمييز بين كل فئة اجتماعية مهنيةجداول المستخدمين مع ال

بعمال التن يذ من جهة وأخرى خاصة باألعوان المهرة واإلطارات األخرى من غير 
 )ررساء المصالح والمدراء...(.مسيري المرسسات 

باسم ولقب العمال أما بالنسبة للبيانات الواجب إدراجها سمن هذه القوائم فتتعلق    
، المجموعة اعجتماعية المهنية ، وهيكل اعلتحاق رم تق ل وتاريخ الميالد، الومي ة

ويحق الكل يوما قبل تاريخ اعقترا  ،  00القوائم اعنتخابية وتغلق في أجل ع يتعدى 
عامل توفرت فيه جميع الشروط القانونية ولم يذكر اسمه في القائمة اعنتخابية تقديم 
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أيام الموالية لتاريخ تعليق القائمة اعنتخابية وعلى  3شكوى للجنة اعنتخابية في مرف 
 . 1يوم من تقديمها 31اللجنة البث في الشكوى في أجل أقصاه 

وع يجوز أن يكون تمريل  ،هنيةالمقاعد حسب األصناف المرم توز  اللجنة اعنتخابية    
 شغلها المطلوب المقاعد 3/0 لثلمهرة في لجنة المشاركة أقل من راإلطارات واألعوان ا

 على الجزائري المشر  حرص حيث اعنتخابية، اللجنة عليها تت ق تعديالت حالة في إع
، لذل  ة العددقليل تكون ما غالبا ألنها المهنية المجموعة لهذه المقاعد من النسبة هذه
 .المشر  أن يسمن لها تمريال عادعأراد 
، تسككلم هككذه األخيككرة قككوائم قبككل المنممككات النقابيككة التمريليككةبعككد جمككع الترشككيحات مككن    

، وبكذل  يككون يوما قبل إجراء اعقترا  90اجل  الترشيحات المقترحة للجنة اعنتخابية في
الناحيككككة القانونيككككة  مككككنح األولويككككة للمنممككككات النقابيككككة التمريليككككة مككككن المشككككر  الجزائككككري قككككد

ناحية العملية فكي لالتحاد العام للعمال الجزائريين باعتباره المنممة النقابية المهيمنة من ال
ينتخككب أعسككاء لجنككة المشككاركة مككن بككين العمككال المرشككحين مككن قبككل  ،ترشككيح منخرطيهككا

، وهككذا مككا سككنة كاملككة يككوم اعقتككرا  90العمككر التنميمككات النقابيككة المربتككين والبككالغين مككن 
ككككان سكككائدا فكككي مكككل النمكككام اعشكككتراكي وهككككذا يككككون المشكككر  قكككد حكككرم بكككاقي التنميمكككات 

، أمككا بالنسككبة كككنهم مككن اختيككار ممرلككيهمالنقابيككة مككن حككق المشككاركة العماليككة بسككبب عككدم تم
للقانون المغربكي فقكد أورد شكروطا أكركر مرونكة مكن الشكروط الكواردة فكي التشكريع الجزائكري 

باعنتمككاء إلككى المنممككة  حيككث أن المشككر  المغربككي تككر  حريككة الترشككيح للعمككال ولككم يقيككدهم
ة إلى أنه خ ك  مكن ، كما أنه لم يشترط تربيت العمال في منصب العمل باإلسافالنقابية

 سنة. 91سن الترشح وجعله 
أن  كمككا منككع المشككر  اإلطككارات المسككيرة مككن الترشككح وهككو أمككر منطقككي أيسككا باعتبككار   

، نمرا لخصوصياتها فهم ليسوا بعمال اجكراء رغكم أنهكم هذه ال ئات تخسع ألحكام خاصة
، امككاتهمالتز ، ويخسككعون لككبع  ق التككي يتمتككع بهككا العمككال األجككراءيتمتعككون بككبع  الحقككو 
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، دمة بعقد من نو  خكاص محكدد قانونكاوليسوا بأصحاب عمل بل يرتبطون بالهيئة المستخ
نكككه يكككرتبط فاإلطكككار المسكككير هكككو فكككي أن واحكككد وكيكككل عكككن مجلكككس اإلدارة وعكككامال أجيكككرا أل

 .  بالمرسسة بموجب عقد عمل
 00لمسككتخدم بعككد سككبط اللجنككة اعنتخابيككة قككوائم المترشككحين ، تسككلم هككذه القككوائم إلككى ا   

، أيكام قبكل تكاريخ اعقتكرا  9أقصكاه يوما قبل تاريخ اعقتكرا  وهكذا األخيكر يعلقهكا فكي أجكل 
 . 1في كل مكان عمل متميز وفي المواقع التي تكون في متناول جميع العمال

، يترتب عكن تخل هكا بطكالن اإلجكراءات المتعلقكة مسألة المواعيد من النمام العام تعتبر   
    . 2نتخابيةبالعملية اع

 :امتصاصات اللجنة االنتمابية أثناء االقتراع-ب   

تحككككدد اللجنككككة اعنتخابيككككة تككككاريخ اعقتككككرا  أو  992-21 طبقككككا للمرسككككوم التن يككككذي رقككككم   
، واألصل أن تجري اعنتخابات في غير يوم عمكل وخكار  يخه لكل مكان عمل متميزتوار 

 .على غير ذل  إذا وافق المستخدم أوقات العمل العادية إع
عمكال  7كما تحكدد اللجنكة اعنتخابيكة عكدد مكاتكب اعقتكرا  ويوسكع مرتكب اقتكرا  مكن    

 (19)( عن العمال و19) جنة اعنتخابية على أساس ممرلينغير مرشحين تعينهم الل
أجكككل سكككمان السكككير الحسكككن ، مكككن عكككن المسكككتخدم، يكككرأس المكتكككب اكبكككر األعسكككاء سكككنا

تخدم أن يسكككع تحكككت تصكككرف اللجنكككة اعنتخابيكككة الوسكككائل ، يتعكككين علكككى المسكككلالنتخابكككات
السكككككرورية الالزمكككككة مكككككن مقكككككر وصكككككناديق وأوراق اعقتكككككرا  والمكككككروف وجميكككككع الوسكككككائل 

 .3السرورية لسير عمليات التصويت
را  ال كردي ينتخكب العمكال المسكجلين فكي القكوائم اعنتخابيكة منكدوبي المسكتخدمين بكاعقت   

، األصل أن يتم اعقتكرا  فكي الكدور األول غيكر انكه فكي حالكة عكدم الحر والسري والمباشر
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ي لالقتكككرا  فكككي أجكككل ، يجكككري الكككدور الركككانعكككدد المصكككوتين نصكككف ا عكككدد النكككاخبينبلكككو  
، وفككي هككذا الككدور يمكككن لكككل العمككال الككذين تتككوفر فككيهم شككروط اعنتخككاب يومككا 31أقصككاه 

كمككككككا تتلقككككككى اللجنككككككة  .تخابيكككككةيكككككارهم مككككككن قبككككككل اللجنككككككة اعنأن يرشكككككحوا أن سككككككهم ويككككككتم اخت
 .1اعنتخابية

، سكواء كانكت تلك  لشكاوي المتعلقة بسير اعنتخاباتكافة ا كما تتلقى اللجنة اإلنتخابية   
بككالنمر فيهككا أرنككاء سككير  ، وتقككوم اللجنككةمككة مككن قبككل المترشككحين أو النككاخبينالشكككاوي مقد

 .اعقترا 
رفككع اعحتجاجككات المتعلقككة باعنتخابككات فككي أمككا بعككد انتهككاء اللجنككة اعنتخابيككة وزوالهككا ت   

يوما التالية لالنتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تربت في الموسكو   31أجل 
 .2يوما من اخطارها 31نهائي في أجل بحكم ابتدائي و 

 :امتصاصات لجنة االنتمابات بعد االقتراع
، يحككرر رئككيس مكتككب اعقتككرا  عالنيككةاعقتككرا  يككتم فككرز األصككوات فككور انتهككاء عمليككة    

، وتكدون تخابكات ويوقعكه جميكع أعسكاء المكتكببعد اعنتهاء من عملية ال رز محسر اعن
 .رت عملية اعقترا اياجات التي سفيه كل اإلشكاعت واعحتج

علن عنها فكي ككل في األخير تعد اللجنة اعنتخابية المحسر النهائي لنتائج اعقترا  وت   
 ا.إلى م تشية العمل المختصة إقليمي، وترسل نسخة من المحسر على حدىمكان عمل 

، تحصكلوا علكى أكبكر عكدد مكن األصكوات يعتبر فائزا في اعنتخابكات المرشكحون اللكذين   
، ترخكككذ األقدميكككة عكككدة مرشكككحين علكككى ن كككس عكككدد األصكككوات وعنكككدما يحصكككل مرشكككحان أو
ككان المرشككحون  ، أمككا إذابيكنهم عكين اععتبككار مكن أجكل ال صككلسكمن الهيئكة المسككتخدمة ب
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ة يعتبكككر فككائزا المرشككح األكبكككر ال ككائزون يتمتعككون بككن س اعقدميكككة سككمن الهيئككة المسككتخدم
 .1سنا
بعد اإلعالن عن النتائج النهائيكة تسكتدعي اللجنكة اعنتخابيكة ككل المنكدوبين المنتخبكين     

مكن بيككنهم عكن طريككق  ، قصككد الشكرو  فككي انتخكاب لجنكة المشككاركةيكامأ 9فكي أجكل أقصككاه 
 .التصويت السري

بعد تشكيل أعساء اللجنة ينتخب المكتب الذي يتكون من رئكيس ونائبكه عنكدما تتككون    
د الجنكككة المشكككاركة ، وبعكككد انتخكككاب المكتكككب تعكككة المشكككاركة مكككن منكككدوبين علكككى األقكككللجنككك

 .نمامها الداخلي
، ويمككككن أن نواتسككك 3وية منكككدوبي المسكككتخدمين ب حكككدد المشكككر  الجزائكككري مكككدة عسككك   

تسكحب هكذه العسكوية بنكاء علكى قكرار أغلبيكة العمكال الكذين انتخبكوهم خكالل جمعيكة عامككة 
العمككال المعنيككين  3/0ا ، أو بنككاء علككى طلككب رلرككسككتدعيها رئككيس مكتككب لجنككة المشككاركةي

، وفكككي حالكككة شكككغور منصكككب أحكككد منكككدوبي المسكككتخدمين ألي سكككبب ككككان يكككتم علكككى األقكككل
 .2فائز في الترتيب عند اعنتخابات مباشرة ألخر تعويسه بالمرشح الموالي

من خالل استعراسنا ألحكام انتخاب مندوبي العمال وتشكيل لجنكة المشكاركة نجكد أنكه    
، وأصكبحت احدة على مسكتوى الهيئكة المسكتخدمةأصبحت تتولى عملية اعنتخابات لجنة و 

بيككككة ابتككككداء مككككن مرحلكككككة للجنككككة اعنتخابككككات كافككككة الصككككالحيات المتعلقككككة بالعمليككككة اعنتخا
التحسير إلى غاية اإلعالن عن نتائج اعنتخابكات وتنصكيب لجنكة المشكاركة ولقكد حكرص 
المشكككر  علكككى تمريكككل جميكككع ال ئكككات العماليكككة فكككي لجنكككة المشكككاركة وأعطكككى األولويكككة ل ئكككة 

 .األحيانالعمال المهرة واإلطارات رغم قلة عددها في أغلب 
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 :المطلب الثان 

 .تسيير أجهزة المشاركة كيفية
شكاركة فكي دورات ، تجتمكع لجنكة المالمكنمم العالقكات العمكل 21-00 بناء علكى قكانون   

   .عادية وغير عادية
ــان إلككى اجتماعككات أجهككزة المشككاركة أمككا  فــ  الفــرع األولسككنتطرق     اوقككات  الفــرع الث

 .عمل أجهزة المشاركة
 :الفرع األول

 اجتماعات أجهزة المشاركة
، ( أشكهر علكى األقكل13تجتمع لجنة المشاركة في دورات عادية مرة واحدة كل رالرة )   

، ئيسكها أو بطلكب مكن أغلبيكة أعسكائهاواسترناء فكي دورات غيكر عاديكة بنكاء علكى طلكب ر 
يومككككا مككككن تككككاريخ  00ويجككككب إبككككال  المسككككتخدم بجككككدول أعمككككال هككككذه اعجتماعككككات قبككككل 

حكككككدا أو أكركككككر مكككككن مسكككككاعديه لحسكككككور اجتماعهكككككا كمكككككا يجكككككوز للمسكككككتخدم أن ي كككككو  وا
 .1اجتماعات لجنة المشاركة

، يجكككوز برئاسكككة رئكككيس مكتبهكككازيكككادة علكككى اعجتماعكككات التكككي تعقكككدها لجنكككة المشكككاركة    
مكرة واحكدة علكى األقكل  للمستخدم أو ممرله المخول قانونا أن يترأس مكتب لجنة المشكاركة

ل هذه اعجتماعكات إلكى رئكيس ، ويجب على المستخدم أن يبل  جدول أعماأشهر 13كل 
يومككا علككى األقككل مككن تككاريخ انعقككاد اعجتمككا  شككرط أن ع  31مكتككب لجنككة المشككاركة قبككل 

تخر  المواسيع المقترحة سمن جدول األعمال عكن اختصاصكات لجنكة المشكاركة ، كمكا 
يمككككن لمكتكككب لجنكككة المشكككاركة أن يقتكككر  علكككى المسكككتخدم إدرا  نقكككاط أخكككرى فكككي جكككدول 

اللجنككة حيككث ترسككل  يعككده المسككتخدم شككريطة أن تككدخل سككمن اختصاصككات العمككال الككذي
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يومكككا قبكككل  00. المل كككات المطلوبكككة لهكككا إلكككى المسكككتخدم فكككي أجكككل أقصكككاه تلككك  اعقتراحكككات
 . 1تاريخ عقد اعجتما 

، 2لجنككة المرسسككة مككرتبط بحجككم المرسسككةأمككا فككي التشككريع ال رنسككي إن عككدد اجتماعككات   
 001عكككدد عمكككال المرسسكككة ع يقكككل عكككن  الشكككهر إذا ككككانى األقكككل مكككرة فكككي إذ تجتمكككع علككك

 علكى شكهرين ومكرة فكي ككل ، أو ممرلكه القكانونيامال بناء على طلب من صاحب العمكلع
 اعجتماعكككككات هكككككذه يتكككككرأس كمكككككا ، عكككككامال 001 عكككككن يقكككككل العمكككككال عكككككدد ككككككان إذا األقكككككل

 يعينكككه الكككذي اللجنكككة أمكككين مكككع األعمكككال جكككدول يعكككد الكككذي القكككانوني ممرلكككه أو المسكككتخدم
 .المرسسة للجنة األصليين األعساء بين من المستخدم

 يعكككين المسكككتخدم فكككإن عمكككل، مككككان مكككن أكركككر تسكككم المسكككتخدمة الهيئكككة كانكككت إذا أمكككا   
 منكككدوبي مكككع اعجتماعكككات يعقكككد الرئيسكككين، مسكككاعديه بمسكككاعدة قانونكككا مخكككوع عنكككه ممكككرال

 13 ككككل األقكككل علكككى واحكككدة مكككرة حكككدى، علكككى متمكككايز عمكككل مككككان ككككل فكككي المسكككتخدمين
 عقككد تككاريخ قبككل األقككل علككى أيككام 9 اعجتماعككات هككذه أعمككال بجككدول تككبلغهم ويككتم أشككهر،

 .  3اعجتماعات هذه
 اجتماعكات لعكدد ربطكه فكي أصكاب قد ال رنسي المشر  أن نجد المقارنة هذه خالل من   

 المشكاكل بهكا زادت كلما العمال عدد زاد كلما ألنه المرسسة، حجم أو العمال بعدد اللجنة
 فككي المسككائل هككذه المعالجككة تحتككا  التككي المسككتخدمة، الهيئككة علككى والسككغوط اعجتماعيككة

 . المشاركة لجان بتدخل وذل  ايجال أقرب
 مكدة يقلكص بحيكث ، ال رنسكي المشكر  حكدو يحكدو أن الجزائكري المشر  على كان لذل    

 ذات الكبيكككككرة المرسسككككات فكككككي ويرفعهككككا ، الصكككككغيرة المرسسككككات فكككككي اعجتماعككككات دورات
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 الجزائكر واتصكاعت سكونلغاز ومرسسكة سكوناطرا  مرسسة غرار على اعستراتيجي الطابع
 .1وغيرها

 :الثان  الفرع
 المشاركة أجهزة عمل أوقات

 الت كككر  وككككذا اعجتماعكككات عقكككد المشكككاركة لجنكككة أو المسكككتخدمين لمنكككدوب يتسكككني لككككي   
 علكى األجكر مكدفو  يككون عمكل بوقكت التمتكع مكن لهكم عبد ، بهم المنوطة التمريلية للمهام
 .2العمل صاحب حساب

 بعشككككرة التمتككككع حككككق لهككككم المسككككتخدمين منككككدوبي أن الككككذكر السككككال ة 019 المككككادة تحككككدد   
 فيكككه يت كككر  عمكككل كوقكككت المسكككتخدم، قبكككل مكككن األجكككر مدفوعكككة الشكككهر فكككي عمكككل سكككاعات
 ويكككتم السكككنوية، عطلهكككم خكككالل عكككدا مكككا ونشكككاطاتهم عسكككويتهم لممارسكككة العمكككال منكككدوبي
 .المستخدم مع اعت اق طريق عن الساعات هذه حساب كي ية تحديد

 حسكاب يجمعكوا أن المسكتخدم مكع اعت كاق بعكد المسكتخدمين المنكدوبي المشر  أجز كما   
 السككاعات هككذه تجمككع األحيككان أغلككب وفككي منككدوبين، عككدة أو منككدوب بهككا لينت ككع سككاعاتهم
 .3نوابه أو المشاركة لجنة مكتب رئيس ال ائدة

 المسكككتخدمين منكككدوبي منهكككا يسكككت يد التكككي العشكككر السكككاعات حسكككاب مكككن يسكككترنى كمكككا   
 علكى بنكاءا العمل صاحب بها يبادر التي اعجتماعات في يقسونها التي األوقات شهريا،
 .4طلبهم على بناءا يقبلها التي أو طالبه
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 المبحث الثان 

 :عمل أجهزة المشاركة والتسهيالت الممنوحة لها المبحث الثان  تنظيم

مككيم عمككل أجهككزة حيككث أنككه وبعككد تشكككيل أجهككزة المشككاركة وتنصككيبها فوجككب التطككرق إلككى تن   
، كة وكي يكة تكوينكه وكي يكة اجتماعكه، وذل  بالتطرق إلى مكتب لجنكة المشكار المشاركة المنتخبة

وبي المسكككككتخدمين وكي يكككككة تنمكككككيمهم وتنميمكككككه لعملكككككه وككككككذا التطكككككرق إلكككككى مكككككدة عسكككككوية منكككككد
يالت الممنوحككككة ألجهككككزة المشككككاركة وكككككذا التطككككرق إلككككى التسككككه )المطلــــب األول اجتماعككككاتهم إ

 .  )المطلب الثان  

 األول المطلب

 :تنظيم عمل أجهزة المشاركة

مككن أجككل أن تمككارس أجهككزة المشككاركة مهمتهككا علككى أكمككل وجككه وجككب عليهككا تنمككيم أمورهككا    
الكذي ( و 21-00انون المكنمم لعالقكات العمكل رقكم )مباشكرتها لمهامهكا لكذا ووفقكا للقكداخليا قبكل 

، فقككد أوجككب المشككر  الجزائككري علككى لجنككة المشككاركة (90-29) تككم تعديلككه بموجككب األمككر رقككم
تشكيل مكتب يرأسها ونمام داخلي من أجل السير الحسن لكل مرسسة كما حدد مدة عسكوية 

 .  لمستخدمينمندوبي ا

 ألولالفرع ا

 :النظام الدامل  للجنة المشاركة

، وتنتخككب مككن بككين أعسككائها مكتككب يتكككون مككن رئككيس عككد لجنككة المشككاركة نمامهككا الككداخليت   
 .  وبين ارنين للمستخدمين على األقلونائب رئيس عندما تتكون من مند
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تختلكف حيث وتجدر اإلشارة أنه بمقارنة تشكيل لجنة المشاركة فكي التشكريع الجزائكري فإنهكا    
عن لجنة المرسسة في القانون ال رنسي إذ أن لجنة المرسسة في التشكريع ال رنسكي هكي رالريكة 

، إذ أنهكا تتشككل مكن رئكيس مكن القكانون العمكل ال رنسكي(  L433-1التمريل وهذا وفقكا للمكادة )
، ومكن منتخكبالهيئة المستخدمة كرئيس لهكا ويككون غيكر منتخكب او ممرلكه ويككون أيسكا غيكر 

العمكال وككذا مكن ممرلكين تعيكنهم التنميمكات النقابيكة  المستخدمين المنتخبين مكن طكرف مندوبي
 ( لكل منممة نقابية تمريلية. 0الممرلة للعمال بنسبة ممرل واحد )

 اعحتيكككاطيون، ومكككنهم ينقسكككمون إلكككى قسكككمين مكككنهم الكككدائمونكمكككا أن منكككدوبي المسكككتخدمين    
 .ولكل منهما حدود في العسوية والمشاركة

، فإن هذه األخيكرة تقكوم بتعيكين نميمات النقابية في لجنة المرسسةأما فيما يخص ممرلي الت   
فككة لجككان المرسسككات المكونككة ، أي أن ممرلككي كاي لجنككة المجمككع مككن هككرعء الممرلككينممرليهككا فكك
 .( من كل لجنة مرسسة1لجنة المجمع بنسبة ممرل واحد )، تتشكل للمجمع

نمككا سسككة ع يتشكككل مككن رئككيس ونائككب رئككيسكمككا أن مكتككب لجنككة المر     يتككألف مككن رئككيس ، وا 
باألمانككككة الماليككككة للجنككككة  ، كمككككا يكلككككفوكاتككككب رئككككيس اللجنككككة، الككككذي يشككككترط أن يكككككون منتخبككككا

 .لجنة المرسسة في القانون ال رنسي، هذا فيما يتعلق بالمرسس

 :1ةيشمل المعلومات التالي ، الذيعد لجنة المشاركة نمامها الداخليحيث وت    

 .تشكيلة مكتب لجنة المشاركة -

 .تنميم نشاطات اللجنة -مهام و صالحيات رئيس ومساعد رئيس لجنة المشاركة  -

   .أوقات اعجتماعات وكي ية اعستدعاء -

  .معطيات استعمال الساعات المدفوعة األجر -
                                                           

 السنة - االجتماعي القانون في الماجستير شهادة لنيل رسالة -الجزائرية المؤسسة في المشاركة لجنة -عبلة مازة ارجع  1

 . 12 ص -وهران جامعة -2992-2992 الجامعية
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  .شروط اللجوء إلى الخبراء -

 .معطيات مراقبة نشاط مندوبي العمل -

 تسيير الخدمات اعجتماعية يوسع النمكام الكداخلي باألغلبيكة ويمككن تعديلكه بمداولكةمتابعة  -
 . أخرى تأخذ كذل  بأغلبية األصوات

هككذا النمككام فككي مسككمونه مككدة تجديككد لجنككة المشككاركة ع يلغككي النمككام الككداخلي إع إذا حككدد    
 .سيرانه

هر( علكككى األقكككل وتجتمكككع أشككك 3تجتمكككع لجنكككة المشكككاركة مكككرة واحكككدة فكككي ككككل رالركككة أشكككهر )    
، ويجكككب إبكككال  المسكككتخدم بجكككدول ئيسكككها أو بطلكككب مكككن أغلبيككة أعسكككائهاإجباريككا بطلكككب مكككن ر 
 .يوما من تاريخ اجتماعها 00ت قبل أعمال هذه اعجتماعا

   . مككن مسككاعديه لحسككور هككذه اعجتماعككاتكمككا يمكككن للمسككتخدم أن ي ككو  واحككدا أو أكرككر    
، المسكككتخدم أو ممرلكككه المخكككول قانونكككا، تحكككت رئاسكككة أيسكككا ا يجتمكككع مكتكككب لجنكككة المشكككاركةكمككك

 .رة أشهريساعده مساعدوه األقربون مرة واحدة على األقل كل رال

بكل رالركين يجب أن يبل  جدول أعمال هذه اعجتماعات إلى رئكيس مكتكب لجنكة المشكاركة ق   
          اركة. المش، كما يجب أن يتناول مواسيع تابعة عختصاصات لجنة ( يوما على األقل31)

، أن يقتككر  إسككافة نقككاط لجككدول أعمككال اعجتمككا  شككريطة أن يمكككن لمكتككب لجنككة المشككاركة   
تكككون المسككائل التككي ترككار تككدخل سككمن اختصاصككه، وأن تصككل المل ككات المطابقككة التككي أعككدها 

مككن التككاريخ ( علككى األقككل 00مكتككب لجنككة المشككاركة إلككى المسككتخدم قبككل خمسككة عشككر يومككا )
 .  المقرر لعقد اعجتما 

، اجتماعككا فككي كككل مكككان سككتخدم ويسككاعده مسككاعدوه الرئيسككيونيعقككد الممرككل الككذي خولككه الم   
( مككع منكككدوبي المسككتخدمين المعنيكككين علككى اسكككاس 3عمككل مككرة علكككى األقككل ككككل رالرككة أشكككهر )
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ريخ ( علككى األقككل مككن تككا 9جككدول األعمككال المعككد مسككبقا والمبلكك  إلككى هككرعء قبككل سككبعة أيككام ) 
 .عقد هذا اعجتما 

 الفرع الثان 

 مدة العضوية وطرق سحبها:

نكككدوبي المسكككتخدمين ( فكككإن عسكككوية م00-21مكككن القكككانون ) 000ا للمكككادة حيكككث أنكككه وتبعككك   
ويمكككن أن تسككحب هككذه العسككوية مككنهم بنككاءا  1(3ولجنككة المشككاركة، تككدوم لمككدة رككالث سككنوات )

سكتدعيها ، وذل  خالل جمعية عامكة للعمكال يالعمال المعنيين الذين انتخبوهم على قرار أغلبية
 . رئيس مكتب لجنة المشاركة

عككدد عمككال الهيئككة المسككتخدمة  3/0كمككا يمكككن أن تنعقككد جمعيككة العمككال بنككاءا علككى طلككب    
، ومكككن الرقكككة مكككن أحكككد منكككدوبي المسكككتخدمين، المرغكككوب فكككي عزلكككه للتعبيكككر عكككن قكككرار سكككحبهم

، لككذل  سككمح المشككر  الجزائكككري المنككدوب رئككيس مكتكككب لجنككة المشككاركةأن يكككون هككذا الممكككن 
عنعقككاد الجمعيكككة العامككة للعمكككال بالطريقككة الرانيكككة علككى غكككرار الطريقككة األولكككى التككي يقكككوم فيهكككا 

، لذا فكإن المشكر  وسكع الطريقكة الرانيكة ككي ع لمشاركة باستدعاء الجمعية العامةرئيس لجنة ا
 .سوية من رئيس مكتب لجنة المشاركةحالة ما إذا أراد العمال سحب العيقع أي مشكل في 

فككككي حالككككة شككككغور عسككككوية أحككككد منككككدوبي المسككككتخدمين ألي سككككبب يمرككككل عائقككككا فككككي سككككبيل    
، فإنككه يككتم خالفتككه بالمرشككح فككي اعنتخابككات الككذي تحصككل مواصككلة المنككدوب لمهمتككه التمريليككة

يهكككا آخكككر مرشكككح فكككائز فكككي ي تحصكككل علعلكككى عكككدد األصكككوات التكككي تلكككي عكككدد األصكككوات التككك
 .  اعنتخابات

حتكككى يكككتمكن منكككدوب المسكككتخدمين أو لجنكككة المشكككاركة مكككن عقكككد اعجتماعكككات وككككذا الت كككر     
للمهام التن يذية المنوطة بهم ع بد لهم من التمتع بوقت عمل يكون مدفو  األجر على حسكاب 

                                                           
 الذكر. السالف -( 99-19) قانون من 999 المادة ارجع  1
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وبالمقابكل التكزام علكى عكاتق  ،بر حق من حقوق منكدوبي المسكتخدمينصاحب العمل والذي يعت
 .1صاحب العمل

من قانون العمكل (  (LA24مقارنة بالتشريع الجزائري فإن المشر  ال رنسي وبموجب المادة    
ذا كانكت حسكب عكدد العمكال التكابعين للمرسسكة، نمم هذه السكاعات تسكم أقكل مكن خمسكين ، وا 

أمكا إذا ككان عكدد ، و الشكهر( سكاعات فكي 01من عشر ) ( فأجهزة المشاركة تست يد01عامال )
تكككع بخمسكككة عشكككرة سكككاعة فكككي الشكككهر ( عكككامال فكككيمكن لهكككذه األخيكككرة أن تتم01العامكككل ي كككوق )

سكاعة فكي الشكهر منكدوب المسكتخدمين الكذي يمكارس مهكام  91، كما يست يد مكن حسكاب (00)
اقتصككادية داخككل لجنككة المرسسككة وكمككا يمكككن أيسككا أن يزيككد الحجككم السككاعي فككي كككل الحككاعت 

 .ت اق مع المستخدمباع
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 المطلب الثان 

 :سهيالت الممنوحة ألجهزة المشاركةالت

ليككتم تسككيير أي جهككاز إداري أو اقتصككادي وجككب أن تككوفر لككه شككروط سككرورية لككذل ، ومككن    
أجكككل ذلككك  فقكككد أوجكككب المشكككر  الجزائكككري علكككى صكككاحب العمكككل أن يسكككع تحكككت تصكككرف لجنكككة 

ال ككر  األول( ، كمككا )المشككاركة وكككذا منككدوبي المسككتخدمين وسككائل لممارسككة مهككامهم كمككا يجككب 
 .(ال ر  الراني)المهام على أكمل وجه  قرر لهم حماية قانونية لممارسة هذه

 الفرع األول

 :وسائل العمل الممنوحة ألجهزة المشاركة

المشكاركة وككذا لجنكة علكى صكاحب العمكل أن يسكع تحكت تصكرف أوجب المشر  الجزائري    
لعقككد اجتماعككاتهم  ،زة الوسككائل السككرورية، فككي كافككة أمككاكن العمككل المتمككايمنككدوبي المسككتخدمين

نجاز أعمالهم    .وا 

تكه الوسكائل علكى اعتبكار أنكه مكن الممككن أن الوسكائل التكي اإع أنه أخ ق عنكدما لكم يحكدد ه   
مكل وجكه يراهكا صكاحب العمكل يعتبرها مندوبو المسكتخدمين سكرورية لممارسكة مهكامهم علكى أك

 . عكس ذل 

مككن  (737-9) مها وفقككا للمككادةذه الوسككائل وقسككهككذا عكككس المشككر  ال رنسككي الككذي حككدد هكك   
وغيكككر ذلككك ، ووسكككائل  آعت النسكككخ -الكراسكككي -: المقكككرقكككانون العمكككل إلكككى وسكككائل ماديكككة مركككل

، حيككث تككر  المشككر  ال رنسككي األجهككزة المشككاركة اعختيككار بككين الوسككائل البشككرية بشككرية وماليككة
 . والوسائل المالية

اختكككارت الوسكككائل البشكككرية فكككإن صكككاحب العمكككل ملكككزم أن يسكككع تحكككت تصكككرفها عمكككاع  فكككإذا   
 .ا من كتلة األجر 1.9قدار يحدد ب بم
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أمككا إذا اختككارت الوسككائل الماليككة فككإن علككى عككاتق صككاحب العمككل أن يككدفع لهككا إعانككة ماليككة    
 .ا من كتلة األجر الخام سنويا 1.9تقدر ب 

، حتكى تكردي مهامهكا كمكا يجكب تشككيلها لمكتكب المشكاركة سهيالت الممنوحة ألجهكزةمن الت   
لجنككة المشككاركة داخككل المرسسككة والنمككام الككداخلي لكككل مرسسككة هككو الككذي يتحككدث عككن تشكككيلة 

 .كي ية سيرهالمجلس و 

 099فقكا للمكادة ، هكو هيككل داخلكي لهكا وقكد نكص المشكر  الجزائكري و مكتب لجنة المشكاركة   
المكتككب يتكككون مككن رئككيس ونائككب رئككيس عنككدما تتكككون لجنككة أن هككذا   1(00-21مككن قككانون )

 .  وبين ارنين للمستخدمين على األقلالمشاركة من مند

 : ى المكتب تسيير النشاطات التاليةيتول   

   .تن يذ مشرو  عمل والقرارات المتخذة من قبل لجنة المشاركة -

  .لجنة المشاركةو  عمال السكرتارية اللجنة التنسيقسمان أ -

   .تحسير وطر  التقارير المرقتة -

 .  لجنة التنسيق ومندوبي المستخدميننشر المعلومات المقدمة للمكتب من أعساء    

  :أما عن رئيس المكتب فيتولى المهام التالية   

  .لجنة المشاركةيترأس جلسات لجنة التنسيق و  -

 .لجنة المشاركةاستدعاء لجنة التنسيق و  -

 .أمام اإلدارة العامة للمرسسةتمريل لجنة المشاركة  -

   .تنميم ومتابعة األعمال السكرتارية -
                                                           

 الذكر. السالف(  99-19)  قانون من 922 المادة اراجع  1
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 .تنميم نشاطات المكتب -

بالغهككا للمكتككب فككي حككد تحريككر محاسككر اللقككاءات مككع مسككرولية المرسسككة واعجتم - اعككات وا 
 .ذاته

، قكد يطلكب يومكا علكى األقكل بطلكب مكن رئيسكه 00يعقد مكتب لجنة المشاركة اجتماعا ككل    
 . سرورة ملحة لذل  يرنائي كل ما رأاجتما  استعقد 

، فمككن التسككهيالت الممنوحككة لهككا هككو وسككعها م لجنككة المشككاركة بمهامهككا كمككا يجككبحتككى تقككو    
 .  سو أخر وهو سكرتير لجنة المشاركةلع

، ومقارنكة مكع القكانون ال رنسكي بانتخاب سكرتيرها من سمن أعسائهافتقوم لجنة المشاركة    
، خككب مككن بككين أعسككاء اللجنككة الككدائمينة المرسسككة فككي القككانون ال رنسككي ينتفككإن سكككرتير لجنكك

ني ال رنسكي مكن القكانون المكد 9/739على أن يكون من بين أعسكاء اللجنكة وهكذا وفقكا للمكادة 
 .  91/09/02231 المرر  في

إلى التشريع الجزائري فإنه يمكن استبدال السكرتير في أي وقت خكالل مكدة سكريان  بالرجو    
 . شاركةعمل لجنة الم

 :  دور السكرتير يتمحور حول

 .وسع جدول أعمال اعجتماعات -

يقككككوم بتحريككككر محاسككككر اعجتماعككككات إذا فصككككالحياته تنحصككككر فككككي حككككدود مككككا تسككككمح لككككه  -
، علكى العمكوم يكتم تحديكد مهكام السككرتير ه األخيكرةمشكاركة ومكا تكل كه بكه هكذصالحيات لجنة ال

 .ي النمام الداخلي للجنة المشاركةف

                                                           
 .29/92/9112من القانون  المدني الفرنسي المؤرخ في  222/2راجع المادة     1
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، فقككد ألككزم المشككر  الجزائككري المسككتخدم سككرورة وسككع جككل تسككهيل عمككل لجنككة المشككاركةمككن أ
نجكككككاز أعمكككككالهم تحكككككت تصكككككرفها الوسكككككائل السكككككرورية . فقكككككد أوجكككككب علكككككى لعقكككككد اجتماعكككككاتهم وا 
 .  1عقد اجتماعاتها والقيام بومائ هاالمستخدم توفير محل للجنة من أجل 

هككذا المحككل وجككب علككى المسككتخدم أن يجهككزه بككاألدوات الالزمككة لسككير عمككل اللجنككة ، ولكككن    
وعمليككككا فمعمككككم المرسسككككات الجزائريككككة تككككوفر للجنككككة المشككككاركة المحككككل بككككدون كككككل التجهيككككزات 

 السرورية . 

أجكككاز المشكككر  الجزائكككري للجنكككة المشكككاركة أن تلجكككأ إلكككى خبكككرات غيكككر تابعكككة ألصكككحاب كمكككا    
العمككل ، كمككا تلجككا لخبيككر فككي اعقتصككاد أو فككي القككانون اعجتمككاعي ، ونمككرا القلككة خبككرة لجنككة 

 .2المشاركة فإنها تسطر إلى اللجوء إلى هذه الخبرات

ل  يككة المقدمككة مككن المرسسككة ، وكككذيلجككا إلككى الخبيككر مككن أجككل قككراءة ورككائق المحاسككبة والمال   
 .من اجل الدخول في التكنولوجية

عن تعيين الخبير ، فال تلجا اللجنكة فكي تعينيكه لتصكويت ، بكل يتطلكب التصكويت عليكه فكي    
ل الجنكة المشكاركة حالة عدم موافقة األعساء حول اعختيار ، كما يمكن تعيين الخبيكر مكن قبك

 .  في أي وقت تشاء

علتزام بالسكرية التامكة للوركائق والمعلومكات التكي يت حصكها ، وتقكع علكى عكاتق على الخبير ا   
الخبير مسرولية مدنية تقكوم أرنكاء ممارسكته لمهامكه وتككون فكي حالكة كشك ه الكبع  المعلومكات 
السككرية إذ يمكككن مقاسككاته والحكككم عليككه بتعككوي  ، كمككا أنككه إذا مككارس مهامككه بطريقككة تعسكك ية 

 . ئلة التأديبية أمام نقيب الخبراءفإنه يتعر  إلى المسايعرقل بها سير المرسسة 

                                                           
 . الذكر السالف( 99-19) قانون من 991 المادة راجع  1
 .الذكر السالف(  99-19)  قانون من 999 المادة اراجع  2
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يكة مكن من أجل تسديد ن قكات الخبكرات أوجكب المشكر  علكى صكاحب العمكل تخصكيص ميزان   
هكذه الميزانيكات عكن طريكق التنمكيم،  ، ولكنه تر  مسألة تحديد1أجل تغطية مصاريف الخبرات

، ديد هكذه الميزانيكةتنميم يحدد مسألة تحلكن تجدر اإلشارة أنه إلى حد الساعة لم يصدر أي و 
وعلى عكس المشر  ال رنسي الذي حدد كي ية تمويل صاحب العمل ن قات الخبرات التي تلجكأ 

 .حنة المرسسة من أجل تأدية مهامهاإليها ال

مكككا يجكككدر اإلشكككارة إليكككه ككككذل  أنكككه باإلسكككافة إلكككى سكككهو المشكككر  الجزائكككري عكككن تحديكككد هكككذه    
الحريكككة لصكككاحب العمكككل فكككإن الخبكككرات تككككاد تككككون منعدمكككة سكككوى فكككي مجكككال الميزانيكككات وتكككر  

المحاسبة أي أن استعانة لجنة المشاركة بالخبراء ع يتم تقريبا إع في ميدان المحاسكبة أي أنكه 
يقتصككر علككى خبككراء فككي المحاسككبة فقككط دون غيرهككا ، أمككا فيمككا يتعلككق بالمسككائل القانونيككة فإنككه 

ركة إلى م تشية العمكل فكي حكل بعك  المشكاكل التكي تواجههكا بغك  غالبا ما تلجا لجنة المشا
 .أصال سمن اختصاصات م تشية العمل النمر عن الشكاوى واإلجراءات التي تدخل

 الفرع الثان 

 :حماية القانونية ألجهزة المشاركةال

 لقككد قككرر المشككر  الجزائككري حمايككة قانونيككة األجهككزة المشككاركة حتككى نككتمكن مككن أداء مهامهككا   
المسككتخدمين عنككد ممارسككتهم ألعمككالهم  دوبواوجككه ودون أيككة عوائككق ، فيخسككع منككعلككى أكمككل 

 .يمية المتعلقة بحقوقهم وواجباتهمالمهنية لألحكام التشريعية والتنم

( يحككككق لمنككككدوبي العمككككال التمتككككع 00-21)مككككن قككككانون  012فبككككالرجو  إلككككى نككككص المككككادة     
 .2األجر كوقت عمل ليمارسوا عسويتهمساعات عمل في الشهر مدفوعة  01بحساب 

                                                           
 الذكر. السالف 99-19 قانون من 999 للمادة وفقا راجع  1
 الذكر. السالف  99-19  قانون من 991 المادة اراجع  2
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أن الوقككت السككائع مككن قبككل منككدوبي  1(00-21مككن قككانون ) 019لقككد أوسككحت أكرككر المككادة  
مكن القكانون  019ساعات ، كما تسيف المكادة  01العمال في اعجتما  ع يدخل في حساب 

اعات السكابق الكذكر علكى انككه يمككن أن يصكطلح منكدوبين المسككتخدمين علكى جمكع حسكاب السكك
 .2المخصصة إليهم بعد ات اق مع المستخدم حتى ينت ع بها مندوب واحد أو عدة مندوبين

مككن سككمن السككمانات المقككررة ألعسككاء أجهككزة المشككاركة مككن أجككل ممارسككة مهككامهم علككى    
 :أكمل وجه

، إذ أنككه ع يمكككن ألي منككدوب أن يكككون لتسككريح فككي إطككار ممارسككتهم لمهككامهمالحمايككة مككن ا   
تسريح أو تحويل أو أية عقوبة تأديبية أيا كان نوعها بسبب النشكاطات التكي يقكوم بهكا موسو  

 .3(00-21) من القانون 003ما أقرته المادة  بحكم مهمته التمريلية وهذا

فككإذا سككلط المسككتخدم عقوبككة تأديبيككة فككي حككق منككدوب للمسككتخدمين بسككبب النشككاطات التككي    
تكه العرقلكة فإنكه ابمرابكة عرقلكة لمهامكه وفكي حالكة إربكات ه يقوم بها بحكم مهمته التمريلية تككون

 .4وجب أن يرد إلى منصب عمله وكذا مواصلة مهامه التمريلية ويعاقب المستخدم

لكككن المشككر  الجزائككري لحمايككة منككدوبي المسككتخدمين مككن تعسككف صككاحب العمككل الككم يسككع    
لكف علكى اإلجكراءات العاديكة إجراءات مسبقة لتسليط العقوبة أي ليست هنا  أي إجكراءات تخت

للنمككككام الككككداخلي للهيئكككككة التككككي يتبعهككككا صككككاحب العمكككككل أرنككككاء معاقبككككة أي عامككككل وذلككككك  طبقككككا 
 .  المستخدمة

لكككن وعرككس المشككر  الجزائككري فككإن المشككر  ال رنسككي قككد وفككر الحمايككة القانونيككة األعسككاء    
، وقد أقكر المشكر  ال رنسكي حمايكة قانونيكة لمنكدوب العمكال ة المرسسة أرناء تأديتها لمهامهالجن

منذ تقدمه للترشح أي قبل انتخابه إلى غاية فكوزه فكي اعنتخابكات ركم أرنكاء ممارسكته لمهامكه ركم 
                                                           

 الذكر. السالف(  99-19)  قانون من 998 المادة راجع  1
 الذكر. السالف(  99-19)  قانون من 999 المادة راجع  2
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مكككن قكككانون العمكككل ( L434-1)( بعكككد انتهكككاء مكككدة عسكككويته وهكككذا وفقكككا للمكككادة9سكككتة أشكككهر )
 .ال رنسي

فيمككا يتعلككق بتسككليط عقوبككات علككى منككدوب العمككال فككإن المشككر  ال رنسككي و عكككس المشككر     
الجزائكككري ، جعلهكككا تختلكككف عكككن تلككك  اإلجكككراءات المتخكككذة لتسكككليط عقوبكككة سكككد أي عامكككل ، إذ 
وسككع المشككر  ال رنسككي إجككراءات مسككبقة قبككل اتخككاذ صككاحب العمككل أي قككرار يكككون مككن شككأنه 

تنزيكككل فكككي الدرجكككة او عقوبكككة التسكككريح ، يطلكككب رخصكككة  تسكككليط أي عقوبكككة علكككى المنكككدوب أو
 . 1إدارية من م تشية العمل المختصة محليا

قككد أوجككب المشككر  ال رنسككي علككى صككاحب العمككل ، استشككارة لجنككة المرسسككة قبككل تن يككذ أيككة    
عقوبكككة علكككى منكككدوب العمكككال حيكككث تسكككتدعي هكككذه األخيكككرة المنكككدوب المعنكككي بالعقوبكككة السكككما  
تصريحاته ، وكذا دفاعه وذل  بدون مشاركة رئيس لجنة المرسسة علكى اعتبكار أنكه هكو ن سكه 

ي مسلط العقوبة و تنتهي هذه المداوعت بمحسر تصدر من خاللكه رئيس الهيئة المستخدمة أ
 . ندوب وذل  عن طريق تصويت أعسائهااللجنة إدانة أو براءة الم

، تقكوم ندوب مستخدمينبعد إيدا  طلب الرخصة وقبل إصدارها أي قرار في شأن تسريح م   
دوب لعمكككل والمنكككم تشككية العمكككل بتحقيكككق فكككي اإلجككراءات المتبعكككة وتسكككتدعي ككككل مككن صكككاحب ا

، ومكككن ذلككك  تبكككث فكككي قانونيكككة اإلجكككراءات مكككن عكككدمها وتصكككدر المعنكككي وتقكككوم بسكككما  أقوالهمكككا
أيكام كأقصكى حكد فكي حالكة  9يوما في إجراءات التسريح العاديكة و  00قرارها في أجل أقصاه 

 .وقيف مندوب المستخدمين عن العملت

ار فكككإن طلكككب صكككاحب العمكككل أمكككا فكككي حالكككة سككككوت م تشكككية العمكككل وعكككدم إصكككدارها أي قكككر    
 .  تالي كافة اإلجراءات تعتبر باطلةيعتبر مرفو  وبال

                                                           
 و بموجب المعدل -92/  98/  9181 في المؤرخ 211 رقم الفرنسي العمل قانون من(  LA34 - 9)  المادة راجع  1
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من خالل عكر  اإلجكراءات المتبعكة لتسكليط عقوبكة علكى منكدوب المسكتخدمين فكي القكانون    
ال رنسككككي يتسككككح أن القككككانون ال رنسككككي و عكككككس نميككككره الجزائككككري فقككككد وفككككر الحمايككككة القانونيككككة 

م علكككككى أكمكككككل وجكككككه ودون أيكككككة ركة مكككككن أجكككككل أداء مهكككككامهالحقيقيكككككة ألعسكككككاء أجهكككككزة المشكككككا
 .  مسايقات

 التسريح الناجم عن مروف اقتصادية؟هذا فيما يتعلق بالتسريح ال ردي فما هو الحال في    

ف كي هككذه الحالكة يكككون قكرار غلككق المرسسككة قكرار نهككائي ، وفكي هككذا الحالكة ع يمككنح الممرككل    
يسكت يد مكن يكة خاصكة إع إذا ككان الغلكق مرقكت، فهنكا االلجنة أو المنكدوب المسكتخدمين أي حم

 نقلككه مككن المنصككب الككذي كككان حمايككة فككي حالككة فككتح المرسسككة مككن جديككد فككال يمكككن تسككريحه وع
 .  يشغله

باإلسككافة إلككى مككا سككبق ذكككره فيسككت يد أعسككاء لجنككة المشككاركة مككن حككق التكككوين فككي إطككار    
 . مهامهم
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ول مككن بحرنككا هككذا، فكككإن مشككاركة العمككال فككي تسكككيير     كمككا رأينككا فككي دراسككتنا فكككي ال صككل األه
متمرلكككة فكككي منكككدوبي المسكككتخدمين ولجنكككة الهيئكككة المسكككتخدمة تكككتم عكككن طريكككق هيئكككات منتخبكككة 

ئككككري مجموعككككة مككككن المهككككام المشككككاركة، لتمككككارس هككككذا األجهككككزة مهامهككككا أعطاهككككا المشككككر  الجزا
وهذا ما ستنطرق له في هذا ال صل الركاني، حيكث سكنتعر  إلكى صكالحيات لجنكة والصالحيات

سيير في المبحكث اقبة والتالمشاركة اإلستشارية واإلعالمية في المبحث األول وصالحيات المر 
 الراني.

 المبحث األول

 :الصالحيات االستشارية واإلعالمية

عالميككة  المشككاركة  فككأجهزةإن مجمككل الصككالحيات الممنوحككة ألجهككزة المشككاركة فككي استشككارية وا 
تستشككار فككي معمككم شككرون القككرارات اعقتصككادية والتنميميككة التككي يتخككذها المسككتخدم والتككي لهككا 
عالمهكا للعمكال و ككذا اإلطكال   عالقة بتنمكيم العمكل ومراقبتكه كمكا لهكا حكق تلقكي المعلومكات وا 

 :الكشوف المالية كما سيأتي بيانه على

 المطلب األول

 :شاركةحيات االستشارية ألجهزة المالصال

تتمركككل الصكككالحيات اعستشكككارية األجهكككزة المشكككاركة فككككي إبكككداء رأيهكككا فكككي قكككرارات ع يمكككككن    
للمسكككتخدم اتخاذهكككا إع بعكككد استشكككارة لجنكككة المشكككاركة و التكككي يجكككب أن تبكككدي رأيهكككا فكككي أجكككل 

رارات قككك -: ات إلكككى مجمكككوعتينتكككه القكككرار ا( ويمككككن تقسكككيم ه 00أقصكككاه خمسكككة عشكككر يومكككا ) 
 .قرارات اقتصادية -تنميمية 
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 الفرع األول

 :قرارات تنظيم عمل أجهزة المشاركة

 :القرارات التنميمية ينحصر صورتينإن إبداء لجنة المشاركة لرأيها فيما يتعلق ب    

 .  للعمال ونماذ  العقودوين المهني تنميم العمل والنمام الداخلي ومخططات التك    

 :  تنظيم العمل /أوال

 :1يتي تستشار فيها لجنة المشاركة فتنحصر قرارات تنميم العمل ال

نتكا  يحكددها المسك :مقاييس العمل -1 تخدم للوصكول إلكى وهي عبارة عن معايير عمكل وا 
عوامككل ، حيككث يككوفر المسككتخدم لتن يككذ هككذه المقككاييس كافككة الوسككائل والالنتككائج المرجككوة

، حيكث المشاركة رأيها في مقاييس العمل عليه تبدي لجنة التي تتماشى وهذه المعايير
على اعتبار أنكه قكد يبكال  المسكتخدمين فيهكا ، ككأن تتجكاوز مقكاييس العمكل تحديكد مكدة 
زمنية في مككان عمكل ويشككل خطكر علكى صكحة العامكل إذ بهكذا التجكاوز الكذي يككون 

. لككذا فككإن خككالل زيككادة وتيككرة للعمككل العمككل مككنسككد مصككلحة العامككل بهككدف صككاحب 
لعمككل بمككا يحككافم واجككب لجنككة المشككاركة هككو مراقبككة احتككرام صككاحب العمككل المقككاييس ا

 .  على سالمة العمال
ـــة العمـــل -2 اللهكككا تبكككدي لجنكككة المشكككاركة رأيهكككا فكككي الكي يكككات التكككي يراقكككب مكككن خ :مراقب

 .  صاحب العمل عمل المستخدمين
عمكككل ويكككتم تحديكككده عكككن ويختلكككف توقيكككت العمكككل حسكككب طبيعكككة ككككل  :توقيـــت العمـــل  -3

، سككاعة 71قككد حككدد أقصككى مككدة للعمككل ب ، إع أن المشككر  الجزائككري طريكق الت ككاو 
                                                           

 -العمومية االقتصادية المؤسسات تسيير في العمال المشاركة القانوني التنظيم - مصطفى وعمور مامد سعادة راجع  1

 .21 ص - الذكر السالف
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أمككككا فيمككككا يخككككص توزيككككع المككككدة القانونيككككة للعمككككل فقككككد مككككنح المشككككر  الجزائككككري للهيئككككة 
للعمكككل أو  المسكككتخدمة بالتشكككاور مكككع ممرلكككي العمكككال عكككن طريكككق اعت اقيكككات الجماعيكككة

 . بواسطة النمام الداخلي للمرسسة
وهككي مبككال  ماليككة فككي شكككل نقككدي أو عينككي يعتككرف مككن خاللهككا صككاحب  :الحــوافز  -4

العمككل بخبككرة ومهككارة العامككل لتح يككزه علككى زيككادة بككذل الجهككد فككي سككبيل تحقيككق نتككائج 
 .يما يتعلق بطرق التح يز وتنميمهاأحسن وتعطي لجنة المشاركة رأيها ف

 :  ات التكوين المهن  ونماذج العقودالنظام الدامل  وممطط /ثانيا 

 : 1النظام الدامل  -1

، يحككدد مككن ( عككامال تعككد المرسسككة نمككام داخليككا 91عنككدما تسككم المرسسككة أكرككر مككن )    
 .  ةط في العمل واإلجراءات التأديبيخالله الوقاية الصحية للعمال واألمن واعنسبا

، فقكككد رسسكككةهكككو بمرابكككة القكككانون الكككذي يكككنمم حيكككاة المعلكككى اعتبكككار أن النمكككام الكككداخلي    
جنكة المشكاركة لككي تبكدي أوجب المشر  الجزائري على المستخدم قبل تن يذه عرسه على ل

، غيككر أنككه تككر  رغككرة قانونيككة عنككدما لككم يحككدد طبيعككة رأي لجنككة المشككاركة وايرككار رأيهككا فيككه
 . اخليف  لجنة المشاركة للنمام الدالمترتبة على موافقة أو ر 

، فإنككه عنككدما يككود  صككاحب العمككل النمككام يككه أنككه ميككدانياحيككث أنككه ومككا تجككدر اإلشككارة إل   
، فكككال تهكككتم هكككذه األخيكككرة ل المختصكككة إقليميكككا للمصكككادقة عليكككهالكككداخلي لكككدى م تشكككية العمككك

بمسككمون رأي لجنككة المشككاركة إن كانككت رافسككة أو موافقككة وتكت ككي م تشككيه العمككل بمراقبككة 
ام الككداخلي للتشككريع والتنمككيم المتعلقككين بالعمككل ويصككبح بعككد المصككادقة مككدى مطابقككة النمكك

 .  ابة سبط المحكمة المختصة إقليمياساري الم عول بعد إيداعه لدى كت
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 :ممططات التكوين المهن  -2
إنككه ومككن أجككل مواكبككة العامككل للتطككور التكنولككوجي لوسككائل اإلنتككا  فككإن التكككوين هككو  

 .له من أجل رفع مستواه المهنيونا من أهم الحقوق المقررة قان
لذل  أوجب المشر  الجزائري على ككل صكاحب عمكل تنمكيم أعمكال مكن أجكل تككوين  

كة إلبكداء رأيهكا ومالحماتهكا العمال وذل  في إطار برنكامج يعكر  علكى لجنكة المشكار 
 .فيه
مككن المقككرر قانونككا ووفقككا لقككانون عالقككة العمككل ، فككإن عالقككة  :نمــاذج عقــود العمــل  -3

العمككل تنشككأ بموجككب عقككد كتككابي أو غيككر كتككابي ، فهنككا  عقككود عمككل محككددة المككدة 
 09بتوقيككت كامككل أو بتوقيككت جزئككي حسككب الحككاعت المنصككوص عليهككا فككي المككادة 

وهنككككا  عقككككود عمككككل غيككككر محككككددة المككككدة ، ولككككذل  وجككككب  1( 0021مككككن القككككانون ) 
عمكل وخاصكة فيمكا يتعلكق تشارة لجنة المشاركة في األشككال التكي تتخكذها عقكود الاس

 بمدة العقد. 

 الثان  الفرع

 :واالجتماعية االقتصادية القرارات

 :  االقتصادية القرارات أوال/ 

 اتخكاذ فكي العاملين إشرا  من مختل ة درجات على تطلق التي المشتركة اإلدارة مبدأ بإقرار   
 .درجات إلى المشاركة تقسيم الممكن من اصبح بأعمالهم المتعلقة القرارات

 

                                                           
 الذكر السالف(  99-19)  القانون من 92 المادة راجع الذكر السالف(  99-19)  القانون من 49 ألى 19 المواد راجع  1



 

45 
 

 

 .1المتبادل والفهم اإلعالم درجة :1

 بتسككارعت التقككدم ويتطلككب منتممككا كككان إذا ولكنككه المشككاركة أشكككال أحككد وحككده لككيس اإلعككالم   
 .المشاركة أشكال أحد الحالة هذه في فيعتبر عنها، لإلجابة

 اتجاهكات مكن البع  بعسهم فهم على واإلدارة العمال من كل يساعد المتبادل ال هم أن كما 
 اسكككتخداما أكركككر ويصكككبحون الجماعكككة رو  يتككككون حتكككى ذلككك  مكككن الغايكككة مكككنهم، ككككل وواجبكككات
 .  بالمسرولية شعورا وأكرر اعبتكارية لقدراتهم

 . االستشارة درجة: 2

 القكرارات فكي يستشكاروا وأن العمكل سكير علكى اعطكال  فكي الحكق للعمكال يككون الحالكة هذه في
 أمككا ، عملهككم تمككس التككي والمسككائل بككاألمور يتعلككق فيمككا بمقترحككاتهم يتقككدموا وأن ، تتخككذ التككي
 .اإلدارة يد في تكون النهائية القرارات إتخاذ سلطة

 .القرار التماذ السلطة تفويض درجة: 3

 بعككك  العمكككال تسكككم التكككي والمجكككالس اللجكككان اإلدارة ت كككو  المشكككاركة مكككن النكككو  هكككذا فكككي   
 .النهائي القرار عتخاذ السلطات

 . القرارات عتخاذ اإلدارة ممرلي مع المساواة قدم على المندوبين هرعء يشتر     

 جكوه  ليسكود ،المرسسكة فكي العمكال مكن الشككاوي انخ كا  إلكى تردي المشاركة أن لوحم لقد   
 .  العمل مستوى تحسين على يساعد مما والعمال العمل أرباب بين الت اهم
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 إلكككى المشككاركة انتقككال علككى يسكككاعد العمككل ميككدان فككي للمسكككرولية العمككال تحمككل أن شكك  ع   
 الصككناعة مسككتوى إلككى يمتككد بككل المرسسككة مسككتوى عنككد مجالهككا يتوقككف فككال ، المسككتويات جميككع

 . التكنولوجية ومستوى

 نكو  وتحسكين ال كرد منتوجيكة رفكع فكي تسكاعد اعقتصادي التسيير في المشاركة أن لوحم قد   
 .1الصنع تامة والسلع المواد في التلف من وخ   اإلنتا 

 علكى يترككز أنكه بكل ، فحسكب ال نكي اعسكتعداد علكى يعتمكد ع لعملكه العمكل اتخاذ أن الواقع   
 .عاملهم ألهمية وفهمهم إحساسهم

 .االقتصادي التسيير مبدأ: أوال

 المجككككال فككككي المرسسككككة لجنككككة مشككككاركة عككككن نمككككرة إلقككككاء منككككا يتطلككككب المحككككور هككككذا تحليككككل   
 . ال رنسي المشر  عند اعقتصادي

 وقواعكد للمرسسكة اعقتصكادي التسيير في للمشاركة عامة قواعد ال رنسي المشر  وسع فقد   
 .  لها خاصة

 :الفرنس  القانون ف  للمؤسسة االقتصادي السير ف  للمشاركة العامة القواعد -1

 قكد المرسسكة لجنكة تككون أن يجكب المرسسكة فكي اعقتصكادي التسكيير عكن نتكلم حين 
 .المرسسة هذه داخل نشأت

 حككول اعقتراحككات كككل العمككال إبككال  المسككتخدم فعلككى اللجنككة هككذه غيككاب فككي حتككى   
 المرسسككككة فككككي المتبعككككة بالخطككككة فيككككبلغهم للمرسسككككة، العككككام والتنمككككيم اإلنتككككا ، تطككككور

 اعقتصكككككادية الوسكككككعية حكككككول دوريكككككا اللجنكككككة إبكككككال  قكككككرار، أي أخكككككذ قبكككككل ويستشكككككيرهم
 رالركي ككل وفكي أنكه إذ المسكتخدم، عكاتق علكى يقكع واجكب هكو اإلبال  فهذا. للمرسسة
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 العمكل لوسكعية العام والتطور اإلنتا ، برنامج تطبيقات اللجنة إعطاء المستخدم على
 . المرسسة وأربا  لإلنتا  العامة والنتائج المرسسة، نشاط وكذل  المرسسة، في

 فكككإن شككك  وبكككال ألنكككه العمكككل لتحسكككين المتخكككذة اإلجكككراءات المرسسكككة لجنكككة المسكككتخدم يبلككك  كمكككا
 تطورهكا ، المرسسكة بمسكتقبل المتعلقكة باعختيكارات الخاصكة القكرارات ككل حكول تستشكار اللجنة
 .اإلنتا  هياكل وتطور

 المرسسكككة قبكككل مكككن المتخكككذ اإلجكككراء ككككان إذا أنكككه الصكككدد هكككذا فكككي ال رنسكككي المشكككر  يزيكككد   
 اإلجككراء حككول تستشككار بحيككث ويعلمهككا اللجنككة إبككال  المسككتخدم فعلككى ، العمككل شككروط يتسككمن

 .بدايته منذ

 الجنككككة اختصككككاص كككككرس حيككككث ،0299 أكتككككوبر 99 ل ال رنسككككي القككككانون ذلكككك  بعككككد يككككأتي   
 .والمالية القانونية العمليات مجال في المرسسة

 .للمرسسة والقانوني اعقتصادي التنميم معطيات حول اللجنة تستشار كذل     

 فعلكككى ،المرسسككة داخككل اإلنتككا  لهياككككل هككام تعككديل أي أو المرسسككة تحويكككل حالككة فككي أمككا   
 .اإلنتا  لهياكل التعديل هذا وراء من أرادها التي والتعديالت األهداف تحديد المستخدم

 .العمال اتجاه المتخذة اإلجراءات حول اللجنة يستشير بالتالي   

  اعسترمارات؟ قرارات عن فماذا 

 عبكد المرسسكة حيكاة فكي وفائكدة أهميكة لكه أن وتكرى إبرامكه اإلدارة تنكوي اسكترمار مشرو  كل   
 المشككرو  بهككذا والخاصككة الالزمككة الورككائق كككل إعطككاء وبككذل  اللجنككة واستشككارة إعككالم للمسككتخدم
 .اعسترماري

 ؟اقتصادي سبب أجل من تسريح عن فماذا 
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 فكي عمكال عشكرة فيهكا التسكريح يكراد التكي المرسسة ال رنسي المشر  يخص الصدد هذا في    
 مكاجور محاسكب خبيكر اللجنكة تخبكر أن يمككن كمكا ، واجبة اللجنة استشارة ، يوم رالرين خالل
 .الحسابات مأمور يتسلمها التي الورائق على لإلطال  المرسسة قبل من

أما في حالة ما شمل التسريح أقل من عشكرة عمكال خكالل رالركين يومكا فحسكور المحاسكب    
يص العمككال فككي وقككت كككافي غيككر سككروري ، وعلككى اإلدارة إعطككاء لجنككة المرسسككة مشككرو  لتقلكك

 .لدارسته

 فماذا عن العمليات التي تخص شروط العمل ؟ 

فككي هككذا الصكككدد تستشككار اللجنكككة حككول المشككاكل العامكككة الخاصككة بشكككروط العمككل ، تنمكككيم     
العمككل وتقنياتككه ، تنمككيم أوقككات العمككل ، مككدة العمككل ، مككدة العطككل المدفوعككة األجككر . شككروط 

 .اب والمعاقينالعمل الخاصة بالنساء والشب

 .ول هذا التنميم استشارة اللجنة حفمسألة تنميم وقت العمل أو ساعته تدعوا إلى     

 ؟ فماذا عن المسائل المتعلقة باألجور 

   . ة حككككول التأهيككككل وكي يككككة دفككككع األجككككورفككككي هككككذا الصككككدد ع بككككد أن تستشككككار لجنككككة المرسسكككك   
فبمناسكككبة التقريكككر السكككنوي الكككذي يقدمكككه المسكككتخدم للجنكككة المرسسكككة لإلطكككال  عليهكككا فيعطيهكككا 

 .وال ئات المهنية. حسب الجنس معلومات حول تطور متوسط األجر

علككككى أنككككه ومككككن دواعككككي السككككرورة الككككبع   0297مككككارس  10يككككنص القككككانون ال رنسككككي ل    
المرسسكككات فتسكككع وتعلكككم لجنكككة المرسسكككة عكككن طريكككق الوركككائق الماليكككة خاصكككة ممكككا يسكككمح لهكككا 

لوسككككعية اعقتصككككادية تمريلهككككا أمككككام هياكككككل خاصككككة بككككاإلدارة أو مراقبككككة المرسسككككة إذا كانككككت ا
 .  للمرسسة مقلقة
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ف ي هذه الحالة يقدم المستخدم تقرير حول الوسكعية المقلقكة للجنكة المرسسكة . فيمكا يخكص    
 : 1التكوين المهني

فاستشكككارة لجنكككة المرسسكككة إجباريكككة وتكككنمم حكككول مشكككاكل التككككوين المهنكككي للعمكككال وتنسكككيقها    
 جي للمرسسة. وتطور التكنولو 

 .مشاكلأن تنشئ مجلس ليتابع هذه البذل  فاللجنة يمكن    

 :  التقارير المسلمة للجنة المؤسسة

، بكككل تسكككلم الجنكككة نيكككة السكككنوية، أو للشكككهور الماسكككيةدور اللجنكككة لكككيس فقكككط تسكككجيل الميزا   
المرسسة تقرير حول مجمو  نشاطات المرسسة ) عدد األعمال ، األربا  ، الخسكائر ، تطكور 

 .وال ئات المهنية وحسب المرسسة ( متوسط األجر حسب الجنس

 .العمل وحماية العامل من المخاطر كذل  كل المعلومات الخاصة بشروط    

فعلكككى المسكككتخدم إعكككالم لجنكككة المرسسكككة قبكككل تقكككدمها للجمعيكككة العامكككة للمسكككاهمين الوركككائق    
مور الحسككككابات ، والمعلومككككات المتقدمككككة أوسككككنويا للجمعيككككة العامككككة وتقريككككر مكككك المقدمككككة إجباريككككا

 بالجمعية السنوية هي : 

قكدم مكن ت الميزانية السنوية وحسكاب النتكائج وملحكق جكدول ال كرو  . تقريكر التسكيير محسابا -
 . قبل مجلس اإلدارة للمرسسة

 . الحسابات تقرير مأمور -

 .، في حالة حل المرسسةمشاريع اعنحالل -
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 فبذل  يقع على عاتق المستخدم سكنويا تقكديم تقريكر حكول الوسكعية اعقتصكادية للمرسسكة ،   
ويمككككن اللجنكككة المرسسكككة اعسكككتعانة بمكككأمور الحسكككابات لهكككا ككككل التوسكككيحات عكككن الوسكككعية 

ة أمكككككام الجمعيكككككة العامكككككة اعقتصكككككادية ، كمكككككا يقكككككدم لهكككككا ككككككل المالحمكككككات التكككككي تريكككككدها اللجنككككك
 .للمساهمين

ويمكن للجنكة بعكد ذلك  اعسكتعانة بخبيكر حسكابات مكاجور مكن قبكل المرسسكة اإلعكداد تقريكر    
 .نة ، وبالتالي إبداء النصائح لهاجوتوجيه الل

بالتكالي فواجكب المسكتخدم لكيس إعطكاء تقريكر شككلي وفقكط بكل إعطكاء تقريكر دقيكق وم صككل    
 .اعقتراحات من قبل لجنة المرسسة ألجل إبداء المالحمات وايراء وطر 

 سككة كككل المعلومككات، يجككب إعطككاء لجنككة المرسعلومككة اعقتصككادية حتككى تحقككق دورهككاإذا الم   
 . ، بل ويجب أن تكون هذه المعلومة سهلة التطبيقالخاصة بالمرسسة

 .يجب أن تكون سهلة الشر  والتأويلفورائق المحاسبة مرال    

، قككد اجتماعهككا ولككيس أرنككاء اعجتمككا كمككا أن الورككائق يجككب أن تبلكك  اللجنككة المرسسككة قبككل ع   
المقدمكككككة ومناقشكككككاتها فكككككي  علكككككى كامكككككل الوركككككائق اعطكككككال والهكككككدف مكككككن ذلككككك  السكككككما  للجنكككككة 

 .اعجتما 

 :بين ل م اعستشارة ول م اإلعالم يسع المشر  ال رنسي في هذا الصدد ت رقة   

 .إذ نجد أن الل م اعستشارة معني دقيق ومحدد يعني مبادلة الرأي وحرية المناقشة    

 د تن يكذ القكرارجراءات المتخكذة بعكف ي كرير من األوقات المستخدم يبلك  لجنكة المرسسكة بكاإل   
 .عو  استشارتها قبل تن يذه

 ؟ وحدها والتي تستشير فيها اللجنة المسائل التي تسعها اإلدارة    
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ككككل القكككرارات التكككي تكككردي إلكككى نتكككائج علكككى العمكككال والمرسسكككة يجكككب قبكككل اتخاذهكككا مكككن قبكككل    
حقيقككي  يشكككل تعككديلاإلدارة استشككارة اللجنككة فنبحككث فككي مسككمون القككرار إذا كككان يشكككل أو ع 

 .لتنميم المرسسة

 :ال ف  التسيير االقتصادي للمؤسسةالقواعد الماصة لمشاركة العم

لقكد وسكع المشككر  ال رنسكي قواعكد خاصككة للمشكاركة وتتمرككل فكي حكق لجنككة المرسسكة تعيككين    
المجلكس ممرلين من أعسائها أو من غير أعسائها داخكل مجلكس اإلدارة والمشكاركة فكي قكرار 

 .02991ديسمبر  92حسب قانون 

في كل مرسسة يتواجد بها مجلس المراقبكة أو مجلكس اإلدارة ، تعكين ممرلكين لكإلدارة عسكو    
 .ء واألخر من اإلطارات التن يذيينواحد من فئة العمال البسطا

يعككين هككرعء عككن طريككق اعنتخككاب مككن طككرف أعسككاء اللجنككة وع يشككار  رئككيس اللجنككة هككذا    
 .خاب ، ويحدد اعقترا  باألغلبيةتاعن

ي التكككي تحكككددها فكككي نمامهكككا عكككن مكككدة الوكالكككة فكككال يوجكككد مكككدة محكككددة فلجنكككة المرسسكككة هككك   
 . الداخلي

علككى بككاقي أعسككاء مجلككس  علككى ممرلككين اإلدارة احتككرام واجككب السككر والكتمانيككة الم ككرو    
 .اإلدارة

، ع يلغككككي مككككن مككككداوعت المجلككككس ولكككككن اب ممرلككككين اإلدارة بعككككد اسككككتدعائهمفككككي حالككككة غيكككك   
اسكتجابتهم لالسككتدعاء وغيككابهم المبكرر بعككد ذلكك  تجعكل مككن مككداوعت المجلكس تلغككي مهمككا كككان 

 . 2موسوعها
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ال فككي التسككيير إلككى جانككب القواعككد الخاصككة التككي وسككعها المشككر  ال رنسككي لمشككاركة العمكك   
 .المدنيةنح لجنة المرسسة الشخصية ، فلقد ماعقتصادي للمرسسة

فقرة سادسة من قانون العمل ال رنسكي أن اللجنكة المرسسكة الشخصكية  L431 فتنص المادة   
 .لتالي لها الحق في تسيير أموالهاالمدنية وبا

 ها المتعلقة بالجانب اعقتصادي؟فهل لها الشخصية القانونية أرناء ممارسة صالحيات    

 رنسككية وسككمحت للجنككة المرسسككة التأسككس فقككد صككرحت الغرفككة الجنائيككة لمحكمككة الككنق  ال   
كطككرف مككدني أمككام المحكمككة سككد المسككتخدم ، ألجككل خككرق صككالحية مككن صككالحيات اللجنككة 
اعقتصككككادية وعككككدم استشككككارتها ، وبالتككككالي منحككككت لهككككا الحككككق فككككي المتابعككككة القسككككائية وتأسككككس 

 . 1كطرف مدني

رسسكة طكاء الجنكة المفقكرة سادسكة مكن قكانون العمكل ال رنسكي بإع L431 كمكا تكنص المكادة   
     ، وهكككذا ألجكككل ممارسكككة صكككالحياتها خاصكككة منهكككا اعقتصكككادية.الشخصكككية القانونيكككة دون حكككدود

ة فاتخككاذ فككي هككذا الصككدد هككل يمكككن القككول أن لجنككة المرسسككة تمككر مككن دور اشككترا  مككع اإلدار 
 القرار إلى دور الرقابة؟

سسكككة لكككيس لهكككا حكككق إلغكككاء القكككرار إذا قلنكككا الرقابكككة فهكككذا معنكككاه فكككر  الجكككزاء ، ولجنكككة المر    
 .من رفسها له أو اتخذا دون علمها المتخذ من قبل المرسسة على رغم

 :لتسيير االقتصادي للجنة المشاركةواقعية ا

إذا تناولنككا مسككألة دور لجنككة المشككاركة فككي التسككيير اعقتصككادي فككي نمككر المشككر  الجزائككري    
 : 2نجده يتجسد في جانبين

 .يتعلق بالتسيير اعقتصادي والمالي و الجانب األول
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  .يتعلق األمر بالتسيير المهني  و الجانب الراني

 :السير المالي واعقتصادي.  الجانب األول 

 : عقتصادي والمالي للجنة المشاركةفي مجال التسيير ا   

 : على األقل والخاصة تتلقى المعلومات التي يبلغها إليها المستخدم كل رالرة أشهر   

 .ت والمبيعات وكذل  إنتاجية العملتطوير إنتا  المواد والخدما -0
مخططككات السككنوية وتسككهيالت إبككداء الككرأي قبككل تن يككذ المسككتخدم القككرارات المتعلقككة بال  -9

 .تن يذها
سكتغالل اع اعطال  على الكشوف المالية للهيئة المستخدمة ، للحصكيالت وحسكابات  -3

 . كشوفات األربا  والخسائر
  السير المهني الثان :الجانب. 

 : السير المهني فلجنة المشاركة لهافيما يتعلق ب    

: كرالركة أشكهر علكى األقكل والخاصكة بك تتلقى المعلومات التي يبلغهكا إليهكا المسكتخدم ككل   
 .تطور عدد المستخدمين وهيكل الشغل -0

 الخاصة بتطبيق النمام الداخلي. تتلقى المعلومات  -9

 .الخاصة بتطبيق النمام الداخليات تتسلم المعلوم -7

 إبداء الرأي قبل تن يذ المستخدم للقرارات المتعلقة بما يلي :    

عك - . ادة توزيكع العمكال وتقلكيص عكددهم (مشاريع إعادة هيكلة الشغل التخ ي  مكدة العمكل وا 
 .  يز ومراقبة العمل وتوقيت العمل (تنميم العمل ) مقاييس العمل وطرق التح  -

 .  يد المعارف وتحسين مستوى التمهينلتكوين المهني وتحدمخططات ا -
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 .1ذ  عقود العمل والتكوين والتمهيننما -7

لكككككن لتجسككككيد دور لجنككككة المشككككاركة فككككي المجككككال اعقتصككككادي عبككككد أن تكككككون للجنككككة فعاليككككة    
 .من قبل اللجنة داخل مجلس اإلدارةوال عالية ع تحقق بدون أن يكون هنا  تمريل 

 :  2( التي تنص00-21من قانون ) 20 لمادةفبموجب ا    

عكككامال وعنكككدما يوجكككد بكككداخلها مجلكككس اإلدارة أو  001تسكككم الهيئكككة المسكككتخدمة أكركككر مكككن )   
المراقبكككة ، تعيكككين لجنكككة المشكككاركة مكككن بكككين أعسكككائها أو مكككن غيكككر أعسكككائها قكككائمين بكككاإلدارة 

اخككككل مجلككككس اإلدارة مككككالي د، إذا فيوجككككد تمريككككل عفككككي هككككذا المجلككككس(يتولككككون تمريككككل العمككككال 
 .  بالمرسسة

ة األولككككى وهككككي فئككككة العمككككال ممرلككككي العمككككال داخككككل مجلككككس اإلدارة ينتميككككان ) أحككككدهما لل ئكككك   
 .) أي عمال تن يذيون واإلطارات ( ( ورانيهما لل ئة الرانيةالبسطاء

لجنة المشاركة هم ذوي الحكق فكي انتخكاب ممرلكين للعمكال أمكام المجلكس اإلدارة وع  أعساء   
 ا ترخذ األصوات بأغلبية الحاسرين(. يصوت رئيس لجنة المشاركة في هذا اعنتخاب ) كم

عن مدة عمل ممرلي اللجنة داخل مجلس اإلدارة ، فال بأس من إعادة القول أن القكانون ع    
          . ن مدة ممرليها في الجنة المشاركةاللجنة حرة لتحديد مدة أقل أو أكرر ميحدد مدة الوكالة و 

ممرلكككي اللجنككة داخكككل مجلكككس  النمككام الكككداخلي للجنككة المشكككاركة هكككو الككذي يسكككع مككدة وكالكككة   
 .اإلدارة

عككن أجككر ممرلككي اللجنككة داخككل مجلككس اإلدارة ، فالقككانون ع يحككدد أجككر معككين لهمككا . علككى    
داخكككل المجلكككس اإلدارة كتمكككان السكككر فكككي جلسكككات المجلكككس المعلومكككات المقدمكككة  ممرلكككي اللجنكككة
 .ي التي يقدمها رئيس مجلس اإلدارةذات طابع السر 
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عسكككاء اللجنكككة لهكككم دور استشكككاري فينقلكككون المجلكككس أمكككا عكككن المشكككاركة فكككي المكككداوعت ، فأ   
 .ذل  س يعطي بعد ذل  رأي مسبب علىاإلدارة تمنيات واقتراحات اللجنة والمجل

بليك  كبقيكة أعسكاء كما للممرلي اللجنة داخل مجلس اإلدارة ن كس الحقكوق منهكا اإلعكالم والت   
 .المجلس ايخرين

حالة الغياب بدون استدعائهم فغياب ممرلين لجنة المشاركة إذا كان باستدعاء ع يلغكي في    
سكككككب التشكككككريع مكككككداوعت مجلكككككس اإلدارة ولككككككن إذا ككككككان الغيكككككاب مبكككككررا فالمكككككداوعت تلغكككككى ح

 .1ال رنسي

عمليككا رفكك  أي قككرار أو مشككرو  أو تسككيير أو توجيككه اقتصككادي ع يككتم إع بأغلبيككة أعسككاء    
 .لقائمين باإلدارة وممرلين للعمالمجلس اإلدارة بما فيهم ا

 يرخكككككذ بصكككككوتهما إع ممرلكككككي العمكككككال فكككككي مجلكككككس اإلدارة ع يعتبكككككران األغلبيكككككة ، وبكككككذل  ع   
 .لالستشارة

جباريكككة     فتستشكككار بكككذل  اللجنكككة حكككول المشكككاريع والقكككرارات ، وهكككذه اعستشكككارة هكككي دائمكككة وا 
، لكككن إع للمرسسككة ( خصوصككا فككي المجككال اعقتصككادي بكككل جوانبككه ) التسككيير والسككير العككام

. فتنمم اعستشكارة المسكبقة بمبكادرة المسكتخدم إذا أراد ذل  هنا  استشارة منتممة ودقيقة جانب
 .اخذ قرار في مجال هو من اختصاص لجنة المشاركةهذا األخير 

فبالتككالي عمليككة أخككذ القككرار تسككبقه استشككارة مسككبقة حتككى يتسككنى للجنككة المشككاركة إبككداء رأي    
، دقيقة والمكتوبة مكن قبكل المسكتخدممسبب والذي نتحصل عليه إذا توافرت للجنة المعلومات ال

ل حككص والبحكث وعقككد اجتمككا  حككول ا أجككل لهكذه المعلومككات تسككلم للجنكة المشككاركة مككع إعطائهك
 .  ذل 
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 :  عادة ألخذ أجل محدد لبع  المسائلفي هذا الصدد جرت ال   

 .  شهر ألجل إدخال تكنولوجية جديدة -
 . ى األقل حالة تكوين داخل المرسسةرالرة أسابيع عل - -
 .  عشرة يوما للميزانية اعجتماعية خمسة - -

القرارات التي تدعو عستشارة اللجنة من قبل المستخدم تعطي للجنة بشأنها مالحمكات  هذه   
. فككككي صككككدد اعستشككككارة يقككككع علككككى عككككاتق الككككب يككككدعو المسككككتخدم لإلجابككككة عليهككككاأو أراء فككككي ق

 .  لجنة المشاركة حول مشرو  التسريحالمستخدم في حالة التسريح األسباب اقتصادية استشارة 

 :  1ريحنقصد بمشروع التس   

إن التسريح ع يتقرر مكن قبكل المسكتخدم بكل فقكط يوسكع كمشكرو  اجتمكا  مجلكس اإلدارة  :أوال
 .  القائمين في اإلدارة داخل المجلسحتى يبل  به 

ــا ، هككذه لمشككرو  إليجككاد حككل لت ككادي التسككريحيعقككد اجتمككا  لجنككة المشككاركة خككاص بهككذا ا :ثاني
   .الحلول تبل  للمستخدم

استشككارة اللجنككة حككول مشككرو  التسككريح قبككل اتخككاذ القككرار بشككأنه ، هككذا مككا إذ كككان عبككد مككن    
 .2المتعلق بعالقة العمل 0221أفريل  90ك( ل 00-21من قانون )  01تركده المادة 

ألجلكككه علكككى المهكككم أنكككه وألجكككل اتخكككاذ أي قكككرار مكككن قبكككل المسكككتخدم عبكككد مكككن دعكككوة اللجنكككة    
 .  تكون قبل اتخاذ القرار وليس بعدهع بد أن ، واعستشارة هنا اجتما  لغر  استشارتها

السككرال الككذي يبقككى مطروحككا هككل للجنككة المشككاركة دور فعككال فككي رفكك  أي قككرار اتخككذا مككن    
 .  ي فر  عدم تطبيقه على هذا األخيرقبل المستخدم وبالتال
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إذا رأينكككككا تشككككككيلة مجلكككككس اإلدارة فكككككي المرسسكككككة ، باعتبكككككار أن هكككككذا المجلكككككس هكككككو هيككككككل    
اقتصككادي هككام وصككاحب السككلطة فككي اتخككاذ أي قككرار اقتصككادي ، نجككد أن التشكككيلة القويككة فيككه 

 .هي ألعساء اإلدارة الممرلة في المستخدم

فاتخكككاذ قكككرار حكككول مشكككرو  مكككا أو تسكككيير اقتصكككادي أو توجيكككه يتخكككذ مكككن قبكككل تشككككيلة مكككن     
ة المشككاركة وهمككا عسككوين اإلدارة وعككدد أعسككائها أكبككر مككن تشكككيلة القككائمين فككي اإلدارة اللجنكك

 .تالي ع يرخذ بصوتهم إع لإلشارةوبال

ارة ، إذا ككان رفك  مكن القكائمين إذا في حالكة رفك  القكرار تككون األغلبيكة فكي اتخكاذه لكإلد   
ممرلككككين للعمككككال( مككككع بعكككك  أعسككككاء اإلدارة فهنككككا نصككككل إلككككى األغلبيككككة فككككي رفكككك  القككككرار ، )

 .ركةوبالتالي يتخذ في صالح لجنة المشا

 .االجتماعية والثقافية ف  المؤسسة: تسيير المدمات 2

تسككاعد المشككاركة فككي المرسسككة إلككى جانككب رفككع إنتاجيككة ال ككرد وتحسككين نككو  العمككل ، إلككى    
لكككى موامبكككة العكككاملين بالنسكككبة لمواعيكككد الحسكككور واعنصكككراف ، وهكككذا  تقلكككيص معكككدل الغيكككاب وا 

 تحسين المستوى اعجتماعي للعمال.  يردي إلى

هكو دور تسكيير جانب ذل  فإن لجنة المشاركة تلعكب دورا مهمكا وأساسكيا وككذل  أوليكا و  إلى   
 .  الخدمات اعجتماعية

، اعجتماعية والرقافية في المرسسكةإن اللجنة المشاركة الصالحية في إدارة وتسيير الخدمة    
، التكي مرسسكةتنتقكل إلكى النقابكة داخكل ال وحالة عدم وجود لجنكة المشكاركة فكإن هكذه الصكالحية

 .تعمل على تسيير الخدمات اعجتماعية والرقافية في المرسسة
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الصكككالحيات الممنوحكككة للجنكككة المشكككاركة فكككي إدارة وتسكككيير الخكككدمات اعجتماعيكككة والرقافيكككة    
 1(00-21مكن قكانون ) 27لمكادة داخل المرسسة ممنوحة لها من قبل القانون وهذا مكا ترككده ا

 :ات العمل بقولهايل المتعلق بعالقأفر  90 كل

تسكككير لجنكككة المشكككاركة الخكككدمات اعجتماعيكككة والرقافيكككة للهيئكككة المسكككتخدمة إذا اسكككند تسكككيير "   
الخكككككدمات اعجتماعيكككككة للمسكككككتخدم بعكككككد موافقتكككككه ، فتحكككككدد ات اقيكككككة تبكككككرم بكككككين لجنكككككة المشكككككاركة 

 .   2"ت ممارستها والرقابة عليهاوالمستخدم حول شروط وكي يا

إذن فمسككككمون هككككذه المككككادة يعطككككي الصككككالحية الكاملككككة فككككي تسككككيير الخككككدمات اعجتماعيككككة    
والرقافيككة للجنككة المشككاركة أو إلككى المسككتخدم إذا أرادت لجنككة المشككاركة إسككناد هككذا التسككيير لككه ، 

 .المرسسة فيتم إبرام ات اقية بينهما بشان تسيير الخدمات اعجتماعية والرقافية في

  ه  المدمات االجتماعية والثقافية؟فما 

ا القالكككككب إن الخكككككدمات اعجتماعيكككككة والرقافيكككككة ككككككل النشكككككاطات بكككككات التكككككي تصكككككب فكككككي هكككككذ   
، ويمككككن تحقيقهككا وذلكك  بوسككع تحكككت تصككرف العمككال كككل وسكككائل والموجككودة داخككل المرسسككة

 .والعيم في مروف اجتماعية مالئمة الراحة

 :لذا سوف نتطرق إلى    

 .ير الخدمات اعجتماعية والرقافيةم هوم تسي :والأ

نككككن الن قككككات فككككي هككككذا الم هككككوم سككككوف نتعككككر  فيككككه إلككككى معرفككككة معنككككى التسككككيير ومنككككه مع   
 . أين تستمد أو مصدر هذه الن قات. ومن اعجتماعية والرقافية
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 .  ير الخدمات اعجتماعية والرقافيةواقعية تسي :ثانيا

والرقافيككككة فككككي المرسسككككة  التسككككيير للخدمككككة اعجتماعيككككة هنككككا سككككوف نتعككككر  إلككككى واقككككع هككككذا   
 .الجزائرية

 .: مفهوم تسيير المدمات االجتماعيةأوال 

إن النشككاط اعجتمككاعي أو الرقككافي الموجككود داخككل المرسسككة يمكككن تحقيقككه ، وذلكك  بوسككع    
 .  والعيم في مروف اجتماعية مالئمة تحت تصرف العمال كل وسائل الراحة

  ع ، صكككككالحيات ذات طكككككابلجنكككككة المرسسكككككة حسكككككب المشكككككر  ال رنسكككككيفمكككككن صكككككالحيات
، وبككذل  فهككي صككاحبة اعختصككاص الكامككل فككي هككذا المجككال ، ولككيس اجتمككاعي ورقككافي

للمسكتخدم الصككالحية إع إذا تسكلم وكالككة مككن لجنكة المرسسككة تسككمح الكه بتسككيير النشككاط 
 .اعجتماعي

  لككككدعم النشككككاط  در: مككككن أيككككن تجككككد لجنككككة المرسسككككة المصككككاولكككككن يطككككر  سككككرال مهككككم
 ؟ اعجتماعي والرقافي

إن المسكككتخدم يتحمكككل ن قكككات تسكككيير لجنكككة المرسسكككة للخكككدمات اعجتماعيكككة مكككن تمويكككل    
 .  دفع منح التأمين( اللجنة وأدوات المحل الواجب توفيرها وكذل 

، هككي المبككال  التككي علككى المرسسككة وسككعها تحككت تصككرف اللجنككة إذا فالن قككات اعجتماعيككة   
 الخدمات اعجتماعية والرقافية لصالح العمال.تسيير 

ي إطكار تمويكل الخككدمات اعجتماعيكة. هكذه الن قككات لككن لكيس ككل ن قككات المرسسكة تكدخل فكك   
 . ، منها مبال  الخدمة الصحية في المرسسة وكذل  اشتراكات السمان اعجتماعيسرورية

دمات اعجتماعيككة المسككيرة مككن إلككى جانككب هككذه الن قككات التككي يتحملهككا المسككتخدم لتمويككل الخكك   
 .  المرسسة هنا  قبل اللجنة
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 :  1الهبات والوصايا

 donation فيمكن أن تتلقى لجنة المرسسة الهبات والوصايا كمكا يمككن أن تتلقكى تنكازعت   

 أطراف أخرى أجنبية عن المرسسة.  من

 : اشتراكات أو إسهامات امتيارية لعمال المؤسسة 

شككككترا  لتمويككككل الخككككدمات المرسسككككة ع يمكككككن لهككككا فككككر  علككككى كككككل عامككككل وسككككع ا الجنككككة   
 .  سهامات الدعم الخدمات اعجتماعية، ولكن يمكن أن يقدم العمال اختياريا إاعجتماعية

يككل الخككدمات اعجتماعيككة فوحككده اعت ككاق لككه السككلطة لوسككع وتحديككد اشككترا  العمككال فككي تمو    
 والرقافية. 

 يجكككككة تمكككككاهرات تنممهكككككا لجنكككككة الكككككدخل المحقكككككق مكككككن قبكككككل أو نت: هكككككو الكككككدخل المحقكككككق
 يل الخدمات اعجتماعية والرقافية. ، ويعتبر هذا كدعم وتمو المرسسة

 هكي عائكدات أمكال  لجنكة المرسسكة التكي تملكهكا تسكاهم عائدات أموال لجنة المرسسة :
 . يل الخدمات اعجتماعية والرقافيةفي تمو 

 تتلقاهككا لجنككة المرسسككة مككن أشككخاص أجانككب عككن : هككي مسككاعدات المسككاعدات الماليككة
 .  تساهم في دعم الخدمات اعجتماعيةالمرسسة 

ككككل هكككذه المصكككادر يمككككن أن تشككككل وتمكككول فكككي مجموعهكككا الخكككدمات اعجتماعيكككة التكككي    
تسككيرها لجنككة المرسسككة دون نسككيان أن المصككدر األولككي والمهككم فككي كككل األحككوال يبقككى هككو 

 .( contributions patronal ) إسهام المستخدم

 ؟ معنى اشترا  أو إسهام المستخدم   
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، أن اشترا  المستخدم فكي تمويكل الخكدمات اعجتماعيكة هكو واجكب أول شيء يجب معرفته
 .يقع على عاتق المستخدم

، هكي التكي تنسكم تبكرم بكين المسكتخدم ولجنكة المرسسكةتطبيقا لالت اقيات الجماعية التي    
 .الحد األدنى من هذا اعشترا تسع عدد اشترا  المستخدم و 

يقوم المستخدم بدفع اشتراكه في تمويل الخدمات اعجتماعية ، كل سنة على الرغم مكن    
 .نص القانون صراحة على ذل عدم 

في السنة ، لذل  المبلك  المقكدم يدفع اعشترا  المستخدم حسب مجمو  األجور المقدمة    
 .   يمكن معرفته إع في أخر السنةعشترا  في تمويل الخدمة اعجتماعية إک

هكو إجكراء ات كاق بكين المسكتخدم ولجنكة المرسسكة لتحديكد قيمككة  نجكحألمهمكا يككن فالحكل ا   
اعشككترا  المقككدم ، ويرخككذ بعككين اععتبككار سككروريات الككدعم المككادي للخككدمات التككي تشكككل 

 . شاكل في تقسيم الن قات أخر السنةفي عملية تسييرها م

مككة تحككددها اعت اقيككة الجماعيككة أو القسككاء ، إذ اقتسككى األمككر لككذل  . يقككع النسككبة المقد   
على عاتق المستخدم تقديم المعلومات السكرورية الخاصكة بتمويكل الخكدمات اعجتماعيكة ، 

ع تعيككككين محاسككككب ولكككككن لككككيس علككككى لجنككككة المرسسككككة فككككر  إعالمهككككا بورككككائق المحاسككككبة و 
 .  ل حص هذه الورائق

سكككمح للجنكككة المرسسكككة بتعيكككين خبيكككر محاسكككب إع فكككي الصكككالحيات إذا أن القكككانون ع ي   
المادية الخاصكة باللجنكة ، أي فكي المجكال اعقتصكادي ، ولككن فكي حالكة إشككال يقكع حكول 

 .  ء اللجنة القساء بهدف تعيين خبيرالدعم يمكن لجو 
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أنككه فككي حالككة رفكك  المسككتخدم لوسككع تحككت تصككرف الجنككة  يسككيف المشككر  ال رنسككي ،   
وعرقلككة  المرسسككة األمككوال التككي تعككود لهككا لتسككييرها للخككدمات اعجتماعيككة هككذا يشكككل خككرق

 .  المبال  المستحقة، ويمكن اعستعانة بالقساء المدني لطلب  1صالحيات اللجنة

ة داخكل المرسسكة ال ائكدة إذ فعموما لجنة المرسسكة تسكير النشكاطات اعجتماعيكة والرقافيك   
 هذا التسيير. العمال وعائالتهم أو تساهم مع المستخدم في

   ت التي تقوم بها اللجنة بتسييرها؟لكن ما هي هذه الخدما    

 . ي لالحتياط والمساعدة في التقاعدالصندوق اعجتماع -

، تخكككككص تحسكككككين مكككككروف العكككككيم ) كالمطكككككاعمالخكككككدمات اعجتماعيكككككة والرقافيكككككة التكككككي  -
 .  أوعدهم الحسانات وكذل  المصاريف(، البساتين للعمال و لتعاونيات اعستهالكيةا

بأوقككات فككرا  التنميمككات  ، التككي يكككون موسككوعها خككاصالخككدمات اعجتماعيككة والرقافيككة -
 . الرياسية

، لمرسسكككة، كمراككككز التككككوين التمهكككينالهياككككل ذات النمكككام المهنكككي والتربكككوي المكككرتبط با -
عطاء دروس حول الرقافة العامة.  المكتبات  وا 

، منها التي تهتم براحة العمال في المرسسة وتسكهيل انتمكاءه الخدمات اعجتماعية كذل  -
 .  مع المستخدم في القطا  الصحي بهاداخل هذه المرسسة والمساهمة 

 .  داخل المرسسةالخدمة الصحية المنشأة  -

تنشأ لجنة المرسسكة تعاونيكة اسكتهالكية لبيكع مساعدة اعستهالكية للعمال، وبهذا الصدد  -
 السلع اعستهالكية لعمال المرسسة . 

                                                           
 le Febreقاموس  من منتقاة 998 ص - 9144 العمالي قانون - 9141 اکتوبر 99 في الجنائية الماكمة قرار راجع  1
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 :النشاط الرياض 

، يجعكككل مكككن تنمكككيم النشكككاط الرياسكككي فكككي  02971جويليكككة  09إن القكككانون الجزائكككري ل  
 .  والصحة للجميعالعمل شرط مهم وسروري لتطوير الرياسة 

فيعككككود للجنككككة المرسسكككككة مهمككككة تحديكككككد سياسككككة النشككككاطات الرياسكككككية داخككككل المرسسكككككة    
 .لرقافي ، مع تنميم األوقات العملووسعها حيز التطبيق في إطار النشاط اعجتماعي وا

يكق هكذه السياسكة الرياسكية على لجنة المرسسكة اعجتمكا  ككل سكنة لمناقشكة شكروط تطب   
 .المرسسة

 :المطاعم    

 .  ليس بالسرورة واجب على المستخدم إنشاء المطاعم    

مكرر وفكي إطكار القواعكد العامكة للصكحة  01ال قرة  939قانون العمل ال رنسي والمادة    
تككر  للعمككال أخككذ وجبككاتهم فككي أمككاكن المعككدة للعمككل ، علككى المسككتخدم وسككع مطعككم تحككت 

ت ككاق مككع المسككتخدم يمكككن للجنككة عقككد ا، لعمككال إذا طلككب خمسككة وعشككرون عككامالتصككرف ا
التسيير المستخدم المطعم ليس كخدمة خاصة بالمرسسة ولكن في إطار وكالة مقدمكة مكن 

 .ل اللجنة وتحت رقابة هذه األخيرةقب

فالمشككككر  ال رنسككككي يجعككككل المطككككاعم مككككن قبيككككل الخككككدمات اعجتماعيككككة طالمككككا تسككككتجيب    
 .ار تحسين شروط العيم وراحة العملالمعي
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 :  بالتربية السياسيةالنشاط الماص 

دعو اإلنشككاء النشككاط السياسككي للمرسسككة هككو هككدف تسككعى إليككه األحككزاب وهككذا النشككاط يكك   
، هكذا القكر  ع يسكت يد مكن أي اعتكراف ينشكئ واجبكات اتجاههكا مكن فر  للمرسسة لحزب مكا

 . قبل المرسسة

لإلعككالم إن قككانون العمككل ال رنسككي يسككمح للجنككة المرسسككة تنمككيم فككي مقرهككا اجتماعككات    
. ومشككككاركة أشككككخاص أجانككككب عككككن المرسسككككة اخلي للعمككككال الخككككاص بمشككككاكل السككككاعةالككككد

 .  دعو عت اق مع المستخدم بشان ذل ونقابات أخرى ت

لكككن خككار  إطككار النشككاطات المحققككة والتككي تقككوم بهككا لجنككة المرسسككة يبقككى حسككب رأينككا    
 . مليس نشاط بل عمل اجتماعي للمرسسة اتجاه العمال الذين تشغله

هذا العمل يستجيب عنشغاعت اإلنسكانية اتجكاه حكاعت معينكة فرديكة خاصكة ، ويمكارس    
خكككار  ككككل قاعكككدة متبنكككاة موسكككوعة لهكككدف إسكككهام المرسسكككة ، منهكككا مصكككاريف وفكككاة أحكككد 
أعسككاء عائلككة العامككل ، هككذا العمككل يشكككل تقككدير واعتككراف اإلدارة وع يشكككل بككذل  خدمككة 

 .اجتماعية

 تسيير الخدمات اعجتماعية ؟  كي ية   

هكككا الشخصكككية تقكككوم لجنكككة المرسسكككة بالتسكككيير المباشكككر للخكككدمات اعجتماعيكككة ، التكككي ل   
، وخككدمات الرياسككية باسككترناء مراكككز التكككوينيف والمطككاعم والتنميمككات ر المدنيككة كالمصككا

أو مكن  هكا مباشكرةالسكن والخدمة الصحية ، التسيير المباشر للجنة المرسسة يكون مكن قبل
 . المرسسة تكل ة اللجنة لهذا الصدد، أو أحد أعساء قبل أحد مجالسها

أما الخدمات التي ليست لها الشخصية المدنيكة للجنكة المرسسكة ع تسكيرها مباشكرة ، وع    
 .  ، هذه الخدمة لها تنميم خاص بها تشار  المستخدم في تسيرها لخدمة السكن
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سيرها وليس تسييرها ، فتدعيم السكن للعمكال هكو مكن الجنة المرسسة تساهم في مراقبة    
 .  عية المعطاة لرقابة لجنة المرسسةبين الخدمات اعجتما

القطككا  الصككحي يككدار مككن قبككل المسككتخدم وتراقككب تسككيره لجنككة المرسسككة ، عككن طريككق    
فحص التقرير السنوي حكول التسكيير المكالي وسكير القطكا  الكذي يقكدم لهكا ولجنكة المرسسكة 

 هذا التقرير الم تم العمل إلبداء مالحماته حول ذل . تعطي 

إذ وبمكا أن اللجنككة المرسسككة الشخصكية المعنويككة فبككذل  هككي مسكرولة عككن أفعالهككا قانونككا    
وقسككاء ، هككي مسككرولة مسككرولية حككارس األشككياء ، ومسككرولة مسككرولية عقديككة اتجككاه الغيككر 

النشككاطات التككي لهككا الشخصككية  عككن النشككاطات التككي تككديرها وتسككيرها مباشككرة ، ونقصككد بهككا
المدنيككككة ، نككككتكلم عككككن المسككككرولية الشخصككككية ألعسككككاء اللجنككككة ومسككككروليتهم عككككن األفعككككال 

 . المرتبكة من قبلهم

 الذين شغلتهم اللجنة:أما عن األعساء 

هككم اشككخاص تسككتعين بهكككم لجنككة المرسسككة لتسككييره الكككداخلي، وتككدفع أجككورهم مككن الميزانيكككة 
 المقدمة لسيرها.

إنتخابكككات هكككرعء العمكككال لكككيس لهكككم عالقكككة مكككع إدارة المرسسكككة، وع يمككككنهم المشكككاركة فكككي  
 .1مندوبي المستخدمين، فاللجنة هي المستخدم لهرعء العمال

 هنا  أعساء أو عمال يسعهم المستخدم:   

هكككرعء العمكككال يسكككعهم تحكككت تصكككرف لجنكككة المرسسكككة فكككي اطكككار ات كككاق معهكككا، وهكككم عمكككال    
 سير الخدمات اعجتماعية، و المستخدم هو مسرول عنهم.يساهمون في 

                                                           
1
 .428، قانون العمل الفرنسي ص49-42اكم رقم  9142ديسمبر  99راجع قرار ماكمة الطعن المدنية في   
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، وهككككذا يككككتم ف للجنككككة المرسسككككة محككككل عجتماعاتهككككاعلككككى المسككككتخدم أن يسككككع تحككككت تصككككر    
باعت كككاق مكككع المسكككتخدم لوسكككع تحكككت تصكككرفها محكككالت المرسسكككة ،و بكككذل  تحديكككد معطيكككات 

 التمويل و استعمالها.

نشكككاطات جديكككدة مكككن تلقكككاء ن سكككها ، السكككرال الكككذي يطكككر  هكككل يمككككن للجنكككة المرسسكككة خلكككق    
 دعمها باألموال الخاصة بها؟و 

كككككتتحدد وع يسككككمح لهككككا اع بالتعككككاون مككككع  نككككة المشككككاركة فككككي القككككانون الجزائككككريسككككلطات لج   
 ة.المرسسة ،لتكوين نشاطات جديدة التي تسمن بعد ذل  عملية سيرها للخدمات اعجتماعب

فكي ، و تمويكل هكذه الخكدمات الجديكدة عبكئاعت اق مع المستخدم مهم ألنكه هكو الكذي يتحمكل    
ن س الوقت المستخدم غير مجبر على انشاء هذه الخدمات الجديكدة و حالكة العككس فكي لجنكة 

 المرسسة يمكن خلقها بن سها بواسطة األموال التي يمولها اياها المستخدم كل سنة.

كذل  بمناسبة المساعدة المالية المقدمة من قبل لجان المرسسة للعمال ليسكت دوا مكن عطكل    
رقافية، فيمكن للجنة بهذه األموال تكوين نمام التعوي  ألعساء العمكال الكذين يسكت يدون مكن 

 عطل سنوية مما يسمح للجنة خلق نشاطات جديدة.

  األموال: استعمالعن رقابة 

ل الخدمات اإلجتماعية ع يسكتعمل إع لهكذا الغكر ، أي يسكتعمل لصكالح الدعم المقدم ألج   
 العمال أو العمال القدماء للمرسسة، اللجنة عليها وسع حسابات حول نشاطاتها اإلجتماعية.

ف ككي نهايككة كككل سككنة لجنككة المرسسككة تسككع حسككاب سككيرها المككالي، ويقككدم للعمككال عككن طريككق    
 . 1النشر

 

                                                           
 .2999اخجتماعي   LE FEBREمنتقاة من قاموس  -92فقرة 222المادة –ارجع قانون العمل الفرنسي   1



 

67 
 

قبل اللجنة، يجب أن يكون مصادق عليهكا مكن قبكل مكأمور الحسكابات  الميزانية المقدمة من   
 التابع للمرسسة.

 نهاية وكالة لجنة المرسسة القديمة، تقدم ورائق لمحاسبتها للجنة المرسسة الجديدة.   

ننقل لنقطة مهمة هي مسألة تحويكل هكدف األمكوال المقدمكة للجنكة ألجكل الخكدمات اعجتماعيكة 
 ل؟لهدف اخر فما هو الح

للمرسسة حق التحر  سد اللجنة للحصول على احترام الحقوق التي هكي وصكية علكى ذلك  و 
المرسسة مدعوة الى دفع اشترا  على المبكال  المقدمكة مكن قبكل اللجنكة ، و حالكة تحويلهكا هكذه 
المبككككال  المقدمككككة مككككن قبككككل اللجنككككة ، يمكككككن أن تتحككككر  المرسسككككة سككككد اللجنككككة لتعككككوي  هككككده 

 اعشتراكات.

تحويككل األمككوال مككن قبككل أحككد أعسككاء اللجنككة فجنحككة التعسككف و خيانككة الرقككة يمكككن ان  اذا تككم
 توسع في الواجهة.

وتوجككه سككد السكككرتير و أمككين الميزانيككة الككذي يسككتعملون األمككوال ألهككداف غيككر التككي يجككب أن 
 تسعى لها اللجنة.

 حالة انتهاء مدة وكالة لجنة المؤسسة:

لجنكككة المرسسكككة تقكككرر توجيكككه األمكككوال التكككي فكككي المرسسكككة ،ف كككي حالكككة التوقكككف النهكككائي لنشكككاط 
حوزتهككا تحككت رقابككة م ككتم العمككل ، هككذه الرقابككة ع تسككمح لم ككتم العمككل لبقككاء لجنككة و اختبككار 

 المست يدين من هذه األموال ، فال يمكن تقسيمها بين أعساء العمال وع أعساء اللجنة.

عيكككككة فكككككي الشكككككركة مكككككن قبكككككل العمكككككات فكككككال يمككككككن اسكككككتعمال هكككككذه األمكككككوال لشكككككراء اسكككككهم اجتما
 المطرودين.
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اذا زالككت اللجنككة لغيككاب كككل ترشككح عنتخابككات منككدوبي المسككتخدمين أو اسككتقالة كككل أعسككائها، 
 ف ي هذه الحالة المستخدم عليه سمان سير الخدمات اعجتماعية لمساعدة النقابة .

 ر لجنة المشاركة للمدمات االجتماعية .يسيواقعية تثانيا:    

( لعالقات العمل ينص علكى 00-21من قانون ) 27أن التشريع الجزائري في نص المادة    
 أن :

 ""لجنة المشاركة تسير الخدمات اعجتماعية للهيئة المستخدمة   

اذا ككككان تسكككيير الخكككدمات اعجتماعيكككة يعطكككى للجنكككة المشكككاركة بعكككد ات كككاق مكككع المسكككتخدم،    
فتنمم ات اقية بين اللجنة المشاركة و المستخدم ، و تحكدد هكذه األخيكرة شكروط ومعطيكات سكير 

 الخدمات اعجتماعية و رقابة لجنة المشتركة عليها.

ة تسيير الخكدمات اعجتماعيكة المشاركن، أصبح من صالحيات لجنة بهذا النص من القانو    
   للهيئة المستخدمة.

هذه الصالحيات يمكن أن تمارس مباشرة من قبل لجنة المشاركة أو تعطن للمستخدم   
 مهمة تسيرها ومنه .

لجنة المشاركة تسير األموال اعجتماعية للمرسسة على أساس ميزانية وبرنامج ، أين  - 
 .حسب مستوى ونسبة الدخل اإلجتماعياألولويات موسحة 

  .المستخدم يكون على عاتقه لتحقيق هذا البرنامج -
اعت اقيات الجماعية كريرا ما تحتوي على اإلسهام المالي المتعلق بالعمال المشاركة في  

ا  3نسبة  0227 جويلية 19لك 99.27الخدمات اعجتماعية ألنه وبتطبيق مرسوم 
 يلي: إلسهام الواجب الموجه لتمويل الخدمات اعجتماعية أصبح كما

 . للنشاطات اعجتماعيةا  9
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 ا لصالح ترقية السكن اعجتماعي . 1.0
 .ا كإسهام لتمويل صندوق التقاعد 1.0
لورة وتوسيح ، ع يمكن في الوسعية الحالية إرساء ببهذا الشكل من التمويل   

 .جتماعيةالنشاطات اع
كمبدأ عام العمال يست يدون من ن س اعمتيازات اعجتماعية ، فيقتر  أن هذا اإلسهام   

 .ا من األجر الشهري 10تطا  وحيد ل يكون بشكل اق
. المصادر في حساب خاص للخدمات اعجتماعية ،هذا اإلسهام يصيح ين ع شهريا

 .وحاجات العمال الملحة سرورياتالمحققة لسد 
 . ث العمل. حواد0 
 .. مر  خطير يدعو عملية جراحية 9
 . النقل للخار  ألجل مر  خطير . 3
 . المساعدة المدرسية األوعد العمال7
 .1يسحى المولد النبوي ، دخول مدرسياعياد مقدسة : عيد ال طر ، األ .0

. بد من إعطاء مرال حي على ذل إذا تكلمنا عن واقعية تسيير الخدمات اعجتماعية ع 
 .المرال الحي هو مرسسة من مرسسات الجزائر التي يتواجد بها الجنة المشاركة 

عن هذه اللجنة وكي ية تسييرها للخدمات اعجتماعية ، سوف نجد أن عملية تسيير 
الخدمات اعجتماعية والرقافية في موسو  ات اقية مبرمة بين المرسسة العامة ذات 

شار  كريم  19حيث مقرها اعجتماعي في ، SONALGAZ الطابع الصناعي والتجاري
 . م ، الممرلة من قبل المدير العامبلقاس

 .رلة من قبل رئيس اللجنة المشاركةولجنة المشاركة المرسسة سونلغاز المم
  .   2هذه اعت اقية تخص تسيير الخدمات اعجتماعية والرقافية داخل مرسسة سونلغاز

                                                           
 السالف الذكر. -قانون اخجتماعي -رسالة لنيل شهادة الماجستير–راجع مازلة عبلة   1
 .الذكر السالف -اخجتماعي قانون -الماجستير شهادة لنيل رسالة– عبلة مازلة راجع   2
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 :من اعت اقية تحدد المادة األولى -
 ل 21-00من قانون  0ال قرة  27نص المادة  ، وحسبان هذه اعت اقية لها هدف    

، فتحدد شروط ومعطيات ممارسة ورقابة المتعلقة بعالقات العمل 0221ريل أف90
 . ية والرقافية داخل مرسسة سونلغازتسيير الخدمات اعجتماع

تماعية تحدد هذه اعت اقية األطراف المكل ة بتسيير لخدمات اعج :المادة الثانية-
 سيير.كذل  المعطيات الخاصة بهذا الت، والرقافية وكي ية تسييرها

 ؟اعجتماعية والرقافية اعت اقية فما هي األطراف المكل ة بتسيير الخدمات 
ة إلى المدير العام ن تسير الخدمات اعجتماعية والرقافية بملح من قبل لجنة لمشاركإ   

، للمدير العام تها في تغيير الخدمات اعجتماعيةللمرسسة تمنح لجنة المشاركة سلطا
  )مجلس التوجيه ير هذه الخدمات إلى عسو أخر يسمى:والذي بدوره يكلف تسي

(conseil d'orientation et de surveillance . 
 ورالرة العامة اإلدارة يمرلون أعساء رالرة من مشكل والرقابة، التوجيه مجلس إن   

 المشاركة. لجنة يمرلون أعساء
 مجلكككس رئكككيس ومسكككاعد العامكككة اإلدارة لعمكككل تصكككلح والرقابكككة، التوجيكككه مجلكككس رئاسكككة   

 .المشاركة للجنة ممرل هو والرقابة التوجيه
 الجنكككة وكالكككة لمكككدة مسكككاوية لمكككدة تحكككدد والمراقبكككة، التوجيكككه مجلكككس أعسكككاء وكالكككة مكككدة   

 .المشاركة
 مجلكس مكن اقتكرا  بعكد والرقافيكة، اعجتماعية للخدمات إداري بتعيين العام المدير يقوم   

 حكد وسكع يمككن كمكا المرسسكة، عمكال سكمن مكن يختكار اإلداري وهكذا والمراقبة، التوجيه
 .بها تعيينه تم التي الطريقة بن س المجلس قبل من اإلداري هذا لوكالة

 .  والعمل التسيير سلطات لإلداري يعطي والمراقبة التوجيه مجلس    
 التوجيككككه مجلككككس فككككي عسككككو لككككيس العككككام، المككككدير قبككككل مككككن المعككككين اإلداري أن كمككككا   

 .تداولي صوت بدون المجلس اجتماعات فيحسر والمراقبة،
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 المشكككاركة الجنكككة ممرلكككين ككككل تجتمكككع والرقافيكككة اعجتماعيكككة للخكككدمات الكككوطني المكككرتمر   
 تعيكككنهم الكككذين المكككدعوين وككككذل  المرسسكككة إدارة للمرسسكككة، التمريليكككة النقابيكككة والتنميمكككات

 .المشاركة لجنة ورئيس العام المدير بين ات اق قبل من موسوعة قائمة
 ممارسككككة بدايككككة فككككي المشككككاركة، لجنككككة ورئككككيس العككككام المككككدير إليككككه يككككدعوا المككككرتمر هككككذا   

عطاء   .المشاركة للجنة الوكالة وا 
 منممكي عكن أمكا ، شكخص مائكة يتعكدى ع المكرتمر، هكذا فكي المشكاركين عكدد عن أما   

 .العامة واإلدارة المشاركة لجنة فلرئاسة المرتمر
 :1والثقافية االجتماعية المدمات سير عن    
 ككل مكرة المشكاركة مجلكس ورئيس العام المدير مع يجتمع والمراقبة، التوجيه مجلس إن   

 التوجيككككه مجلككككس يجتمككككع اعجتماعيككككة، للخككككدمات السككككنوية الميزانيككككة تقككككديم بمناسككككبة سككككنة،
 نهايككة فككي يبككرمج واجتمككا  سككنة كككل مككرات رمانيككة إلككى سككتة عككادي اجتمككا  فككي والمراقبككة
 أخككر اجتمككا  ، السككرورية التعككديالت وجلككب المتخككذة األسككهم رفككع لهككدف األول السداسككي

 يجتمكع أن المجلكس يمككن كمكا ، اإلدارة قبكل مكن المقدمكة الميزانيكة ل حكص يكرس ، السنة
 والرقافيكككة اعجتماعيكككة للخكككدمات اإلداري بطلكككب أو بطلبكككه أو رئيسكككه مكككن بكككدعوى اسكككترنائيا

 العاديككة باألغلبيككة تأخككذ اعجتماعككات وقككرارات أعمككال بجككدول يخككتم للمجلككس اجتمككا  وكككل
 .لألصوات

 هككككذا هككككدف فنجككككد والرقافيككككة، اعجتماعيككككة للخككككدمات الككككوطني المككككرتمر عككككن تكلمنككككا إذا   
 :المرتمر

 المعنكوي المسكتوى لتحسكين تهكدف التكي ، والرقافية اعجتماعية الخدمات سياسة تحديد. 0
 .والرقافة السكن الصحة، يخص فيما للعمال والجسماني

                                                           
المادد لماتوى الخدمات اخجتماعية وكيفية تمويلها  -91/91/9182المؤرخ في  991-82راجع المرسوم التنفيذي رقم   1

 .9921ص  -9182لسنة  -89الجريدة الرسمية عدد  –
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 السكككابقة للوكالكككة والرقافيكككة اعجتماعيكككة الخكككدمات وتمويكككل النشكككاطات، ميزانيكككة فحكككص. 9
 .المشاركة للجنة
 األخير: هذا فيكلف والمراقبة التوجيه مجلس عن أما   
 التوجيهكككات حسككب والرقافيككة اعجتماعيككة الخككدمات يخككص فيمككا العمككل برنككامج تحقيككق. 0

 والرقافية، اعجتماعية للخدمات الوطني المرتمر قبل من المسطر والهدف
 الموقعككة التبككادعت يخككص فيمككا اعت ككاق وبروتوكككوعت البككرامج تحقيككق الحسككبان فككي خككذويأ
 .األجنبية أو الوطنية التنميمات مع المشاركة لجنة في
 الصككدد هككذا وفككي اعجتماعيككة، للخككدمات اإلدارة قبككل مككن برنككامج تن يككذ ومراقبككة متابعككة. 9

 طبيعككة وتقريككر اعجتماعيككة الخككدمات يخككص فيمككا احتياجككات حسككاب مهمككة لككه فككالمجلس
 .الصدد هذا في المتخذ العمل وأهمية

 السككنوي. البرنككامج يخككص فيمككا والرقافيككة اعجتماعيككة الخككدمات إداري اقتراحككات فحككص. 3
 الحاجكات يخكص فيمكا األجنبية أو الوطنية، التنميمات مع المتبادلة اعت اقيات فحص. 7

 علككى والسككهر والرقافيككة اعجتماعيكة الخككدمات إداري قبككل مكن المقدمككة والرقافيككة اعجتماعيكة
 .اعت اق وبروتوكوعت اعت اقات هذه مسايرة

 برنكككككامج بتن يكككككذ تسكككككمح التكككككي السكككككنوية الميزانيكككككة حكككككول العامكككككة اإلدارة مكككككع الم اوسكككككة. 0
 .والرقافية جتماعيةاإل النشطات

 اإلجككككراءات حسككككب والرقافيككككة، اعجتماعيككككة الخككككدمات إداري مككككع تسككككيير عقككككد تحقيككككق. 9
 .المرسسة في المتخذة

 .  والرقافية اعجتماعية الخدمات إداري برنامج لتن يذ المستمرة المراقبة. 9
 .  والرقافية اعجتماعية الخدمات حسابات فحص. 9
 . والرقافية اعجتماعية بالخدمات مكلف إداري تعيين المدير على اقترا . 2
 :هي مهمته فله والرقافية اعجتماعية بالخدمات المكلف اإلداري عن ماأ   
 .والرقافية اعجتماعية للخدمات الموجهة المصادر كل تسيير .0



 

73 
 

 .سنوي برنامج تحقيق .9
، وهنذه الاسننابات المقدمنة تخننص دمننة وقتينا للمجلننستاقينق الاسنابات المق .3

سنننير الخنننندمات االجتماعينننة وال قافيننننة وتنفينننذ برنننننام  منننع المةاظننننات 

 .الضرورية واالقترااات المقدمة
مراقبنة وكنل تاضير كل الو ائق التي تسنلم ألنى أعضنال مجلنس توجينه وال .7

 .(استدعالاتالسكرتارية )األعمال 
 .لمؤتمر الوطنياألعمال التاضيرية ل .0

، ولنه مسؤول مسنؤولية كاملنة راقبة فهوعن مسؤولية مجلس التوجيه والم 

دارة تقديم الاساب السنوي لميزانية النشاطات االجتماعية وال قافية أمنام اخ

 .العامة ورئيس لجنة المشاركة

فقنط أمنام ، فهو مسنؤول االجتماعية وال قافيةف بالخدمات أما عن اخداري المكل   

، فهننو واننده لننه مهمننة أعطننال األوامننر للنفقننات الخاصننة مجلننس التوجيننه والمراقبننة

 . افية في المؤسسةبالخدمات االجتماعية وال ق

 أما عن تمويل الخدمات االجتماعية وال قافية فكيف يتم دعمها ؟   

تمويل الخدمات االجتماعية وال قافية، يكون بميزانية خاصة ووايدة تاضر  أن   

 .قتراح من مجلس التوجيه والمراقبة، بااخدارة العامة للمؤسسة سنويا من قبل

 :هذه الميزانية تتضمن   

ير . ميزانية است مار التي تضمن التكاليف األساسية والضرورية لخلق وتطو1

 .قافيةالخدمات االجتماعية وال 

. سةخدمات االجتماعية من قبل المؤس. تكاليف العمال الموضوعين في أدارة ال2

 . . اشتراك المؤسسة اسب قانون ومعطيات المؤسسة3

ها تمويل الخدمات ، يمكن تمويلك مصادر أخرى للخدمات االجتماعيةهنا   

ااالجتماعية منه
1
:  

                                                           
  -التنظيم القانوني لمشاركة العمال فيف تسيير المؤسسات االقتصادية العمومية–راجع سعادة مامد وعمور مصطفى   1

مستغانم السنة  -جامعة التكوين المتواصل–كرة تربص لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في قانون األعمال مذ

 .22ص  -2999-9111الجامعية 
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تظاهرات الرياضية وال قافية.. ال1  

والوصايا.  . الهبات 2  

. االشتراك المالي للعمال.  3  

 هناك مصادر أنسانية منها: 

اسب موضوعين  . العمال الذين يعملون في سير الخدمات االجتماعية ، هم1

 المعطيات االجتماعية و النظام الداخلي للمؤسسة .

،  و ال قافية  المشاركة دور كبير في تسيير الخدمات االجتماعية فعة فللجنة 

مجلس و ال قافية الى لتقديم ميزانية تسييرها للخدمات االجتماعية  مجبرة وهي

المشاركة دور كبير في تسيير الخدمات  فعة فللجنة    بالمؤسسةاخدارة 

لتقديم ميزانية تسييرها للخدمات االجتماعية  مجبرة، وهي  و ال قافية  االجتماعية

 بالمؤسسة. مجلس اخدارة و ال قافية الى 

هذا التقديم بم ابة الرقابة على سول او اسن تسيير الخدمات االجتماعية    

 وال قافية.

هذا ال يمنع من القول انه على الر م من هذه الرقابة الى ان هذا الهيكل    

وكغيره من الهياكل أال وهو لجنة المشاركة ال يخلوا من النقائص، والمتم لة في 

 لدليل على ذلك القضية المتم لة في:سول التسيير و خيانة األمانة، ا

 2.2مؤسسة اخسمنت بزهاننة والينة معسنكر، اينث تنم دعنم لجننة المشناركة بن    

من طرف رئيس المؤسسة، هذا الدعم يعتبر من قبل الدعم السننوي  –مليار سنتيم 

النننذي تقدمنننه الغننندارة للجننننة المشننناركة، لتسنننيير الخننندمات االجتماعينننة وال قافينننة 

  بالمؤسسة.

بهذا المبلغ المدفوع ، قامت لجنة المشاركة بشرال معاطف جلدية للعمال وبيعها    

 .لهم مقابل تسديد  منها شهريا من قبل العمل للجنة المشاركة

فعمليننة المعنناطف الجلديننة مننن قبننل لجنننة المشنناركة للعمننال ، ال يعتبننر كخدمننة    

دة اجتماعية وال عمل اجتماعية ولكن عملية تجارية ال يقصد من ورالها أي مساع

اجتماعي تقوم بنه لجننة المشناركة فني أطنار عملينة تسنييرها للخندمات االجتماعينة 
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 وال قافية في المؤسسة .

 .فتمت مسائلة رئيس لجنة المشاركة ومتابعته قضائيا من قبل المؤسسة   

هذا الم ال و يره من األم لة تدل على سول تسيير النفقات المقدمة ألجل تسنيير    

ول تسننيير هننذا الخنندمات االجتماعيننة وال قافيننة فنني المؤسسننة و دل كننذلك علننى سنن

.الهيكل في المؤسسة
1

 

 :المطلب الثاني

 : الصالحيات اإلعالمية ألجهزة المشاركة

منن  49الصةايات اخعةمية ألجهزة المشناركة ، وفقنا لمنا جنالت بهنا المنادة    

( ، أينن يمكنن تقسنيمها ألنى صنةايات تلقني المعلومنات وأعنةم  11-49قانون ) 

) الفرررا  وصننةايات االطننةع علننى الكشننوفات الماليننة ) الفرررا األ ل  العمننال 

 ( الثاني 

 

 الفرا األ ل

 العمالتلقي المعل مات  اعالم 

أ ال : تلقي المعل مات 
2
. 

 على األقل المعلومات التالية : خدم لجنة المشاركة كل  ة ة أشهريبلغ المست 

: عمليا أن أبةغ هذه المعلومنات فني  تط ير إنتاج الم اد  المبيعات  إنتاجية العمل -1

اإلنتكا  أو بحالكة  ظرف  ة ة أشهر أمر  ير ممكن التاقيق ، ماعدا أذا تعلنق األمنر
. التي بإمكان صاحب العمكل إنجازهكا خكالل هكذه المكدة .  3المردودية المسجلة إلنتاجية العمل

: علككى خككالف المعلومككات المككذكورة فككي ال قككرة  تطــور عــدد المســتمدمين وهياكــل الشــ ل 2
األولى ، فإن تطور عدد المستخدمين وهياكل الشغل ، مكن السكهل علكى المسكتخدم تبليغكة إلكى 

                                                           
 السالف الذكر  –راجع مازة عبلة رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون االجتماعي   1
 السالف الذكر . –( 99-19من قانون ) 9فقرة  12راجع المادة   2

3
 Réf Tayeb BELLOULA – Droit du travail – Imprimerie Dahleb – Alger 1994 p 514 . 
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 المشاركة في مرف زمني يقل عن رالرة أشهر .لجنة 

: لهكذه المعلومككات أهميكة بالغككة قكد ت يككد  نسـبة الت يــب وحــوادث العمــل واألمــراض المهنيــة 3 
لجنة المشاركة ، قصد أخذ كافة احتياطاتهكا للوقكوف علكى فكر  احتكرام قواعكد الوقايكة واألمكن 

مكككن لهككا مككن خككالل هككذه المعلومككات ، وخاصككة وأنهككا ممرلككة فككي لجنككة الوقايككة واألمككن ، كمككا ي
 ل ت نمر العمال فيما يخص تغيباتهم .

: إن النمام الداخلي للمرسسة هو بمرابة قانونها ، الذي ينمم كافة شكرون  النظام الدامل  4 
لجنكة المشكاركة بمكدى  ةالهيئة المستخدمة ، لذل  أوجب المشكر  الجزائكري علكى المسكتخدم إفكاد

وي في طياته اإلجراءات المتبعة في التأديب ، ولعل هذا أهم محكور تطبيقه ، وخاصة وأنه يح
 .المشاركة عنه المعلومات باستمرارتتلقى لجنة 

 ثانيا إعالم العمال 

بككين صككاحب العمككل والمسكتخدمين ، حيككث تككبلغهم بكافككة  تعتبكر لجنككة المشككاركة وسككيلة إتصكال 
المعلومككات التككي تهمهككم وتخككص حيككاتهم المهنيككة المرتبطككة بحيككاة المرسسككة والتككي تهككدف إلككى 

 تسيير أحسن لها .

إع أن المشكككر  الجزائكككري قكككد قيكككد المعلومكككات التكككي يمككككن أن تبلغهكككا لجنكككة المشكككاركة للعمكككال  
يب الصكنع والعالقكات مكع الغيكر وككل مكا مكن شكأنه أن يكتسكي باسترناء المسائل المتعلقة بأسكال

طكككابع الكتمكككان والسكككرية مكككا عكككدا مكككا يوافكككق عليكككه المسكككتخدم ، حيكككث يحكككدد مكككن خكككالل النمكككام 
 .الداخلي للمرسسة المسائل الممكن تبليغها للعمال
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 الفرع الثان 

 اإلطالع على الكشوفات المالية :

   .1أوال : الوثائق الشاملة 

إن الوركائق الشككاملة هككي مككن أهككم الكشككوفات الماليككة التككي تطلككع عليهككا أجهككزة المشككاركة ، وهككي 
 .األصول وفي الجانب األيسر الخصومعبارة عن جدول يسم في جانبه األيمن 

أما مجموعكة األصكول : تتمركل فكي اعسكترمارات وتتسكمن المصكاريف اإلعداديكة ، القكيم غيكر  
ت اعنتككا  ، معككدات ووسككائل النقككل واعسككترمارات قيككد اإلنجككاز ، الماديككة ، األراسككي ، تجهيككزا

الجكاهزة وحسكابها الجكاري كما تشكل مجموعكة األصكول المخزونكات وحقكوق المرسسكة كأموالهكا 
 .في البن 

أمككا مجموعككة الخصككوم : تتسككمن األمككوال الخاصككة وهككي الحصككة أو الحصككص المقدمككة عنككد  
جككدت ، اعحتياطككات المكونككة مككن األربككا  فككي انتمككار التأسككيس ، وكككذا المبككال  فيمككا بعككد أن و 

 .لديون باختالف أنواعهاالتوزيع ، كما تتشكل مجموعة الخصوم من ا

 .ثانيا: جدول حساب النتائج ووثائق أمرى 

يككككرادات ، وبمقارنككككة مرحليككككة   هككككو جككككدول تحليلككككي يجمككككع بككككين حسككككابات التسككككيير مككككن ن قككككات وا 
لحسككككاب اعيككككرادات التككككي تسككككايرها نحصككككل علككككى نتككككائج جزئيككككة ) الهككككامم اإلجمككككالي ، القيمككككة 
المسككافة ، نتيجككة اعسككتغالل ، وخككار  اعسككتغالل ( إع أن نحصككل علككى نتيجككة صككافية نتيجككة 

ارة فإن لهذا الجكدول أهميكة بالغكة بالنسكبة الككل المحللكين علكى مسكتوى الدورة المحاسبية ، لإلش
                                                           

 راجع سعادة مامد و عمور مصطفى _ التنظيم القانوني لمشاركة العمال في تسير المؤسسات االقتصادية     1

 جامعة التكوين  –مذكرة تربص لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في قانون االعمال   –العمومية  

 . 2999 -9111مستغانم السنة الجامعية  –المتواصل 
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 .المرسسة وكذا لجنة المشاركة

مككن خككالل هككذه الورككائق والكشككوف يمكككن اللجنككة المشككاركة أن تقككف علككى وسككعية المرسسككة    
الماليكككة ، كمكككا يمككككن لهكككا أن تسكككتدعي عنكككد الحاجكككة محكككافم الحسكككابات الكككذي يقكككدم الهكككا كافكككة 

 1.اإلسافية الشروحات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
التنظيم القانوني لمشاركة العمال في تسير المؤسسات االقتصادية العمومية  –سعادة مامد و عمور مصطفى  –راجع   1

 .السالف الذكر  –



 

 
 

 

 

 

 
  :ـانـــث الثـالمبح

 صالحيات المراقبة والتسيير الممنوحة ألجهزة المشاركة.
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تعتبكككر صكككالحيات المراقبكككة والتسكككيير الممنوحكككة ألجهكككزة المشكككاركة بالمقارنكككة مكككع الصكككالحيات    
واإلعالميكككة سكككئيلة جكككدا، لككككن لهكككا أهميكككة قصكككوى رغكككم قلتهكككا، وتتعلكككق بمراقبكككة تن يكككذ  اعستشكككارية

، كمككككا تتجلككككى صككككالحيات أجهككككزة المشككككاركة اعجتمككككاعيبعكككك  األحكككككام، التككككي تتعلككككق بالسككككمان 
سييرها للخدمات اعجتماعية مكع تكوفير الصكندوق مكالي لهكا, و المصكلحة الوحيكدة التقريرية , في ت

 ، الكى مشكاركة ممرليهكا فكي  باإلسكافةالتي تستقل أجهزة المشاركة بتسييرها في الهيئة المستخدمة ه
 مجلس اعدارة و مجلس المراقبة ان توفرت عليهما الهيئة المستخدمة.

 لألحكككامنتعككر  فيككه  )المطلــب األول مككن أجككل ذلكك  سككوف نقسككم هككذا المبحككث الككى مطلبككين،    
 اعجتماعيكةنتنكاول تسكيير الخكدمات  )المطلـب الثـان  التي تراقب أجهكزة المشكاركة تن يكذها و فكي 

 و المشاركة في مجلس اعدارة و مجلس المراقبة للهيئة المستخدمة.

 المطلب األول:

 لممنوحة لألجهزة المشاركة:صالحيات المراقبة ا

كمككككا سككككبق الككككذكر فككككي مقدمككككة هككككذا البحككككث ، فككككان المشككككر  الجزائككككري قككككد مككككنح أجهككككزة المشككككاركة 
صالحيات مراقبة تن يذ األحكام المتعلقة بالوقايكة الصكحية و أمكن العامكل و ككذا األحككام المطبقكة 

عين نتنككاول فككي ال ككر  توزيككع   هككذا المطلككب إلككى فككر  ارتأينككا، لككذل  اعجتمككاعيفككي مجككال السككمان 
األول مراقبككة تن يككذ األحكككام المتعلقككة بالوقايككة الصككحية للعامككل و أمنككه حيككث نسككتعر  مسككمون 

المطبقكة فكي ميكدان السكمان  لألحككامهذه األحكام وكذا تنميم تطبيقها، وفي ال كر  الركاني نتطكرق 
ا وككذا حكوادث العمكل محاورهك بكاختالق اعجتماعية، حيث نتناول من خالله التأمينات اعجتماعي

 .واألمرا  المهنية
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 الفرع األول:

 مراقبة تنفيذ األحكام المطبقة ف  ميدان الوقاية الصحية واألمن.

 أوال: مضمون األحكام المطبقة ف  ميدان الوقاية واألمن.

المشر  الجزائري بهذا الموسو  منذ السبعينات، بإصداره عدة تشريعات في هكذا الشكأن  اهتملقد  
والمتعلككككق بالوقايككككة الصككككحية  02991-10-99المككككرر  فككككي  19-99كككككان آخرهككككا القككككانون رقككككم 

واألمن وطكب العمكل، الكذي أوجكب علكى صكاحب العمكل سكمان الوقايكة الصكحية واألمكن للعامكل. 
ر الشكروط السكرورية للح كام علكى صكحة العامكل كتكوفير التهويكة حيث يجكب أن يكوفر هكذا األخيك

واإلساءة والتدفئة والحماية من الغاز واألسرار األخرى التي قد تصيب العامل فكي صكحته، إلكى 
 واعكتمككام اعزدحكامجانكب الوقايكة الصكحية، يجكب علكى المسككتخدم سكمان أمكن العامكل، بتجنيبكه 

، باإلسكككافة واعن جكككاراتلت كككادي ككككل أسكككباب الحرائكككق  وككككذل  سكككمان الشكككروط السكككرورية الك يلكككة
لإلجككالء السككريع للعمككال فككي حالككة أي حمككر وشككي ، ومككن أجككل إطككال   اعحتياطككاتألخككذه لكافككة 

العمككال علككى مختلككف الوسككائل المتعلقككة بوقككايتهم وأمككنهم فككر  المشككر  الجزائككري علككى أصككحاب 
 .2 العمل إعالم وتكوين العمال وذل  بإشرا  لجنة المشاركة وجوبا في هذه البرامج

ائكري علكى أصكحاب العمكل تكوفير طكب العمكل من أجل وقاية صكحية حقيقيكة، أوجكب المشكر  الجز 
الذي يهدف أساسا إلى ترقية راحة العمال البدنية والعقلية في كافكة المهكن، مكن أجكل رفكع مسكتوى 
قككككدراتهم اإلنتاجيككككة، فهككككو حمايككككة ووقايككككة للعامككككل مككككن األخطككككار التككككي يمكككككن أن تسككككر صككككحتهم 

ال  المتواصكل ومكداوعت األمكرا  للعامكل والتك كل بكالع اعسكتعجاليباإلسافة إلى تنمكيم العكال  
المهنية، أما عن كي ية توفير طب العمل فقكد ألكزم تشكريع العمكل الجزائكري صكاحب العمكل بإنشكاء 

علكى أسكاس اقليمكي الهيئكات  مكا بكين بإنشكائهامصلحة لطب العمل داخل المرسسكة كأو المسكاهمة 
 اعت ككاقوذلكك  حسككب  3رام ات ككاق مككع القطككا  الصككحي أو هيكككل مخككتص أو طبيككب مرهككلب،أو بككأ
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، المحككدد  0220_17_19عليككه فككي القككرار الككوزاري المشككتر  المككرر  فككي  المنصككوصالنمككوذجي 
 النموذجية المتعلقة بطكب العمكل المبرمكة بكين الهيئكة المسكتخدمة و القطكا  الصكحي أو لالت اقيات

العمككل اشككرا  الهيئككة المختصككة أو الطبيككب المرهككل ، كمككا ألككزم أيسككا المشككر  الجزائككري صككاحب 
   1  لجنة المشاركة في كل قرار يتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى الهيئة المستخدمة

 ثانيا :تنظيم الوقاية الصحية و األمن:

المراقبكة في تنميم الوقايكة و  بيهمو مندلكي يقحم المشر  الجزائري مشاركة فعالة للعمال عن طريق 
ألعسككاء للوقايككة الصككحية و األمككن علككى مسككتوى كككل لجككان متسككاوية ا تأسككيس التككدخل أوجككبو 

(عمككال ذوي عالقككة عمككل غيككر محككددة، تعككين مككن 12مرسسككة مسككتخدمة تشككغل اكرككر مككن تسككعة )
 . المككونين فكي هكذه الميكادينن العمكال المكرهلين و خالل هذه اللجنة لجنة المشاركة ممرليها من بي

 العمككل صككاحب تن يككذ مراقبككة للعمككال المشككاركة ألجهككزة يمكككن اعمككن و الصككحية الوقيككة لجنككة ب سككل

 التكي الصكالحيات خكالل مكن ذلك  و ممرليها ب سل التدخل و الميادين، بهذه المتعلقة األحكام لكافة

 و ارجيككةالخ الهيئككة غككرار علككى داخليككة مراقبككة هيئككة تعتبككر التككي اللجنككة لهككذه الجزائككري ر شككالم خولهككا
 هكذه يخكالف عمكل صاحب كل على تترتب التي الجنائية العقوبات الى باإلسافة العمل م تشية هي

 .2 الحبس الى تصل التي اعحكام
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 الفرع الثان 

 1مراقبة تنفيذ االحكام المتعلقة بالضمان االجتماع 

 :االجتماعيةأوال: التأمينات 

ان مكككن بكككين اهكككم التزامكككات صكككاحب العمكككل الواقعكككة علكككى عاتقكككة . هكككي التصكككريح لعمالكككه لكككدى  
(أيككام مككن 01, و ذلكك  بعككد أجككل اقصككاه عشككرة ) إقليميككاالمخككتص  اعجتمككاعيالسككمان صككندوق  

بكككين صكككاحب العمكككل و عاملكككه ، و مكككن هنكككا تبكككدأ  اعشكككترا بدايكككة نشكككاط العامكككل ، لمسكككاهمته فكككي 
بعكد بدايكة  أي اعجتماعيمراقبة أجهزة المشاركة لتن يذ صاحب العمل األحكام المتعلقة بالسمان 

( أيككام تراقككب و تتككدخل ، و فككي حالككة عككدم دفككع المسككتخدم دفككع هككذه 01)نشككاط العمككل بعككد عشككرة 
منتممككككة و ذلكككك  لتمكككككين العامككككل مككككن التككككي يجككككب أن تسككككتمر فيهككككا بصكككك ة دائمككككة و  اعشككككتراكات

اعست ادة من المزايا اعجتماعية التكي يقكدمها صكندوق السكمان اعجتمكاعي, تقكوم لجنكة المشكاركة 
طلككككب الككككى الهيئككككة المختصككككة بالسككككمان اعجتمككككاعي لمطالبتهككككا ب ككككر  تطبيككككق القككككوانين  بإرسككككال

ة خاصكة توككل لهكا مهمكة المتعلقة بهذا الشأن ، حيكت لصكندوق السكمان اعجتمكاعي أجهكزة مراقبك
 متابعة صاحب العمل قسائيا في حالة عدم التصريح أو دفع اشتراكات العامل.

تتسمن التأمينات اعجتماعية التامين على المر  بالتك ل بالعامل أو أحد أفراد أسرته فكي حالكة 
الكككى  باإلسكككافةالمكككر  , و ككككل مكككا تقتسكككيه متطلبكككات العكككال  و العنايكككة , و ككككذا شكككراء األدويكككة 

التككأمين علككى المككر  بالتك ككل  العطككل المرسككية ، أيسككا مككن أهككم مككا تسككم التأمينككات اعجتماعيككة
بالعامككل أو أحككد افككراد اسككرته فككي حالككة مككر  و كككل مككا تقتسككيه متطلبككات العككال  والعنايككة، وكككذا 

 اعجتماعيكككةشكككراء األدويكككة باإلسكككافة إلكككى العطكككل المرسكككية، أيسكككا مكككن أهكككم مكككا تسكككم التأمينكككات 
ين على الوعدة وعلى العجز، حيث يتك ل الصندوق بككل المصكاريف فكي حالكة العجكز الكدائم التأم

للعامككل ويخصككص معككام دائككم، كمككا هنككا  التككأمين علككى الوفككاة وفككي هككذه الحالككة يككتم تمكككين ذوي 
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 حقوق العامل المتوفي من منحة الوفاة باإلسافة إلى الحق في التقاعد.

 العمل واألمراض المهنية. : حوادثثاـنيـــــا

هي كافة الحوادث التي يمكن للعامل أن يتعر  لها أرناء عمله، ولكي يست يد العامل المتعكر  
المكتبيككة لككه ألككزم المشككر  الجزائككري علككى صككاحب العمككل  اعجتماعيككةلحككادث عمككل مككن التأمينككات 

عامكل بعجكز، فمكن ولكو لكم يصكاب ال اعجتمكاعيالتصريح بحكادث العمكل إلدارة صكندوق السكمان 
من تاريخ الحادث باإلسافة إلكى العطلكة التكي  اعتبارامن التعوي  اليومي  اعست ادةحق العامل 

 ص.تيحددها الطبيب المخ

أمككا األمككرا  المهنيككة فهككي تلكك  الككي تنككتج عككن ت ككاعالت المككواد والككروائح ومككا شككبه ذلكك  والتككي قككد 
 خاص من مكان العمل.تسبب التسممات وبع  العلل التي يكون مصدرها مهني 

فعلى أجهزة المشاركة وعلى غرار باقي اللجان والهيئكات المختصكة، مراقبكة تن يكذ المسكتخدم لكافكة 
، كما سكمح بانشغاعتهم واهتمامهاالدائم بالعمال الذين تمرلهم  احتكاكهاهذه األحكام وذل  ب سل 

ى صكاحب العمكل فكي حالكة م لكدالتدخل والقيام بكل عمكل مالئكالمشر  الجزائري ألجهزة المشاركة 
 .بها هذه األحكام أو عدم مباعته احترامعدم 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 المطلــــب الثــانـــ :

 صالحيات التسيير الممنوحة ألجهزة المشاركة.

بعكد تطرقنككا فككي القسككم األول للصككالحيات ال عليككة الممنوحككة ألجهككزة المشككاركة والمتعلقككة بالمراقبككة، 
سكككوف نتنكككاول فكككي هكككذا المطلكككب القسكككم الركككاني مكككن هكككذه الصكككالحيات والمتمرلكككة فكككي صكككالحيات 

، فكككككي ال كككككر  األول نتنكككككاول تسكككككيير الخكككككدمات ارنكككككينالتسكككككيير، التكككككي سكككككوف نقسكككككمها إلكككككى فكككككرعين 
مسمونها وكذا تسييرها وتمويلهكا، وفكي ال كر  الركاني نسكتعر  تعيكين لجنكة المشكاركة  اعجتماعية

لممرليها في مجال اإلدارة ومجلس المراقبة حسب الحالة للهيئة المستخدمة حيث نتطكرق لمختلكف 
المراحككل التككي مككرت بهككا هككذه المشككاركة فككي التسككيير واإلدارة عككن طريككق المجلسككين رككم نسككتعر  

 ة لهذه المشاركة.المرحلة الراهن

 الفرع األول:

 .االجتماعيةتسيير المدمات 

 .االجتماعيةأوال: مفهوم المدمات 

 اعجتماعيكةالمحكدد لمحتكوى الخكدمات  0299-10-00المرر  في  092-99تبعا للمرسوم رقم 
هككي جميككع األعمككال أو اإلنجككازات  ةاعجتماعيككفككإن الخككدمات  1 وكي يككة تمويلهككا، المعككدل والمككتمم

ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويكا عكن طريكق تكملكة أجكرة العمكل التي 
في شكل خدمات يست يد منها العامل في مجكال الصكحة والسككن والرقافكة والتسكلية، وبصك ة عامكة 

التي تسكتهدف تسكيير الحيكاة اليوميكة للعامكل وأفكراد أسكرته،  اعجتماعيجميع التدابير ذات الطابع 
 اعسككت ادةكمككا تسككتمر  اعجتماعيككةوحتككى فككي فتككرة التقاعككد يسككت يد المتقاعككد وأسككرته مككن الخككدمات 

 . بعد وفاة العامل لصالح أسرته
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وكي يككة تمويلهككا،  اعجتماعيككةبككه المشككر  الجزائككري فككي تصككني ه للخككدمات  مككا جككاءلعككل أهككم       
هككي جميككع األعمككال أو اإلنجككازات التككي ترمككي إلككى المسككاهمة فككي تحسككين  اعجتماعيككةالخككدمات  

معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة أجرة العمل في شكل خدمات يست يد  منها العامكل 
هككي  اعجتمككاعيفككي مجككال السكككن والرقافككة والتسككلية، وبصكك ة عامككة جميككع التككدابير ذات الطككابع 

لصكالح العمكال األجكراء وككذا تمويكل نمكام  اعجتمكاعيوالبرامج الراميكة إلكى ترقيكة السككن األعمال 
 التقاعد المسبق.

ألجهكزة إذ تسكتند هكذه المهمكة للجنكة  اعجتماعيكةلقد أسند المشر  الجزائري تسيير الخدمات       
شكاركة فكي الهيئكة المشتركة حيكث تعتبكر الصكالحية الوحيكدة فكي التسكيير التكي تن كرد بهكا أجهكزة الم

المستخدم، كما أجاز لها قانون العمل أن تناول هذه المهمكة لصكالح المسكتخدم بعكد موافقتكه وذلك  
وكككذا  بالممارسككةتبككرم بككين لجنككة المشككاركة وصككاحب تحككدد فيهككا شككروط وكي يككات  ات اقيككةبموجككب 

ة المشككاركة مككن قككد متككع لجنكك الرقابككة، فبككالرغم مككن هككذا الخيككار فككي التسككيير فككإن المشككر  الجزائككري
مكككن إيجابيكككات  األخيكككرةلمكككا لهكككذه  اعجتماعيكككة اتوسكككع إطكككار الممارسكككة والرقابكككة لتسكككيير الخكككدم

 .1 ومنافع تخدم مباشرة العمال وأسرتهم

 .االجتماعيةثـانيــــــا: تمويل المدمات 

تسكككت يد لجنككة المشكككاركة مكككن حسككاب مكككالي خكككاص  اعجتماعيككةمككن أجكككل تسككيير أحسكككن للخكككدمات 
، تكدفع فيكه مسكاهماته وككذا مكوارد أخكرى، كمكا يقكع علكى باسكمهاي تحه صاحب الهيئكة المسكتخدمة 

الكذي سكبق اإلشكارة إليكه بمسكاهمة  اعجتماعيةعاتق صاحب المنشخت األساسية إلنشاء الخدمات 
لخكككام بمكككا فكككي ذلككك  العكككالوات بالمائكككة مكككن كتلكككة األجكككر ا 13سكككنوية تحسكككب علكككى أسكككاس نسكككبة 

 .المنصرمةعلى الحسابات المالية  اعتماداأنواعها  اختالفوالتعويسات على 

 

 بالمائة إلنجاز ما يلي: 13تخصص مساهمة المستخدمة    
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، الخكككككدمات الصكككككحية، دور األمومكككككة، ريكككككا  اعجتماعيكككككةبالمائكككككة إلنجكككككاز المسكككككاعدات  19 -
األط كككال، الرياسكككة الجماهريكككة، أنشكككطة الرقافكككة والتسكككلية، األنشكككطة الراميكككة إلكككى تنميكككة السكككياحة 

 .اعستهالكيةوالتعاونيات  اعستجمامالشعبية مرل الجوعت ومراكز 

بصالح العمكال  ياعجتماعبالمائة للمساهمة في تمويل األعمال الرامية إلى ترقية السكن  1.0 -
 األجراء.

 بالمائة لتمويل نمام التقاعد المسبق. 1.0 -

مككا إذا كانكت المرسسكة حديرككة النشكأة، تحسككب المسكاهمة علكى أسككاس الميزانيكة التقديريككة  فكي حالكة
لكككدى حسكككاب  ذلككك علكككى كتلكككة األجكككر الخكككام التكككي تكككدفع فعكككال خكككالل السكككنة الماليكككة المعنيكككة ويكككتم 

 لمالية الموالية. المساهمة الخاصة بالسنة ا

 هي  اعجتماعيةأما بالنسبة بالنسبة للموارد األخرى التي يمكن أن يمول بها صندوق الخدمات 

 المواد المحصلة عن تقديم خدمات. -

 الموارد الناتجة عن التماهرات الرياسية والرقافية. -

 مساعدات الهيئات والمرسسات العمومية. -

 الهبات والوصايا. -

 .المساهمات المالية المحتملة من العمال -
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 الفرع الثانــــ :

 المشاركة ف  أعمال مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة.

 : ممتلف المراحل الت  مرت بها المشاركة ف  مجلس  اإلدارة والمراقبة.أوال

اإلدارة لقككد مككرت المشككاركة التككي كرسككها المشككر  الجزائككري لتمريككل العمككال فككي كككل مككن مجلككس    
المكرر   (10-99)بموجكب القكانون ومجلس المراقبة بعدة مراحل، كان أبرزها ميالد هذه المشاركة

 اعقتصكاديةمنه على أن يتكولى إدارة المرسسكات  99، حيث نصت المادة 02991-10-09في 
( أعسككاء كحككد 19العموميككة المنممككة فككي شكككل شككركة مسككاهمة مجلككس إدارة، يتكككون مككن سككبعة )

( بقككوة القككانون يمككرالن 19) ارنككين( عسككوا كحككد أقصككى مككن بيككنهم ممككرالن 09عشككر ) وارنككاأدنككى 
 97-90العمكككال ويعينكككان مكككن طكككرف مجلكككس العمكككال حسكككب الشكككروط التكككي تسكككمنها األمكككر رقكككم 

للمرسسككات المككذكورة سككابقا، أمككا بككاقي األعسككاء يعينككون مككن طككرف  اعشككتراكيالمتعلككق بالتسككيير 
أن تعين شخصين قائمين على بكاإلدارة،  اعقتساءكما يمكن للدولة عند الجمعية العامة العادية، 

من ن س القكانون السكلف الكذكر فقكد نصكت عكن تككوين مجلكس المراقبكة مكن عسكو  92أما المادة 
( أعسككاء تعيككنهم الجمعيككة 13( بقككوة القككانون يعككين مككن طككرف مجلككس العمككال ورالرككة )10واحككد )

تعينكككه الدولكككة، وهكككذا المجلكككس يكككدير شكككرون  اعقتسكككاءد ( عنككك10العامكككة العاديكككة، وعسكككو واحكككد )
 .المحدودةالشركات ذات المسرولية 

المتعلق بقكانون عالقكات العمكل  00-21صدر قانون  0221رم بعد هذه المرحلة وفي  سنة     
السككالف الككذكر الككذي ألغككي تعيككين ممرلككي العمككال فككي مجلككس اإلدارة والمراقبككة مككن طككرف مجلككس 

 اعشكككككتراكيالعمكككككال وأسكككككندت هكككككذه المهمكككككة للجنكككككة المشكككككاركة وبعكككككد ذلككككك  إلغكككككاء قكككككانون التسكككككيير 
من قانون عالقات العمل وسكع المشكر  الجزائكري شكرطين مكن  20مادة ، وبموجب ال2للمرسسات

 مأجكككل تعيكككين لجنكككة المشكككاركة ممرليهكككا فكككي مجلسكككي اإلدارة والمراقبكككة، الشكككرط األول: هكككو أن تمككك
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( عككككامال، أمككككا الشككككرط الرككككاني هككككو أن يوجككككد 001الهيئككككة المسككككتخدمة أكرككككر مككككن مائككككة وخمسككككين )
 . ةبداخلها مجلس اإلدارة أو مجلس المراقب

-90المككرر   فكككي  19-23أمككا المرحلككة الرالرككة فقككد توجككت بصكككدور المرسككوم التشككريعي رقككم    
المعككدل والمككتمم للقككانون التجككاري، الككذي غيككر إدارة وتسككيير الشككركات التجاريككة التككي  17-0223

بعكدما  طبيعيكينتتخذ شكال ذات مسكرولية محكدودة أسكندها إلكى شكخص طبيعكي أو عكدة أشكخاص 
جلككس مراقبككة حيككث أصككبح كككل مككن مجلككس اإلدارة ومجلككس المراقبككة يككديران يككديران كككان يككديرها م

، وبالتكككالي أصكككبحت مشكككاركة العمكككال فكككي مجلسكككي اإلدارة والمراقبكككة 1ويسكككيران شكككركات المسكككاهمة
مقصككورة علكككى شككككل واحككد فقطمكككن الشكككركات وهككي شكككركات المسكككاهمة وذلكك  عكككن طريكككق مجلكككس 
إدارتهكككا أو مجلكككس المراقبكككة حسكككب اعحكككوال،  كمكككا سكككئل الحكككد األدنكككى لتشككككيل أعسكككاء مجلكككس 

ما مجلس المراقبة فبعدما كان يتشككل ( أعساء، أ13( أعساء إلى رالرة )19اإلدارة من سبعة )
( أعسككاء علككى األقككل إلككى 19( أعسككاء علككى األكرككر أصككبح يتككألف مككن سككبعة )10مككن خمسككة )
 .األكرر( عسو على 09إرني عشر )

 ثانيـــــــا: المرحلة الراهنة.

والمتعلكق بتسكيير  0220-12-90المكرر  فكي  (90-20 )تميزت المرحلة الراهنة بصدور األمكر
المرسسككككات  إنشككككاءعلككككى أن  90، حيككككث تككككنص المككككادة 2مككككوال التجاريككككة التابعككككة للدولككككةرروس األ

العموميككككة وتنميمهككككا وسككككيرها يخسككككع ألشكككككال خاصككككة ب، شككككركات رروس األمككككوال  اعقتصككككادية
المنصككوص عليهككا فككي القككانون التجككاري، بحيككث يجككب علككى مجلككس اإلدارة أو المراقبككة حسككب كككل 

( لصكالح العمكال يكتم تعينهمكا وفكق مكا يكنص عليكه قكانون 19) ارنينحالة أن يشتمل على مقعدين 
عالقكككات العمكككل، أي يكككتم تعينهمكككا مكككن طكككرف لجنكككة المشكككاركة مكككن بكككين أعسكككائها أو مكككن سكككائر 

 العمال.
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 كانت هذه المرحلة من أهم المراحل المذكورة سابقا ألن المشر  الجزائري قد حدد صراحة عدد 

السككككالف  19-23التشككككريعي رقككككم  صككككدور المرسكككوممقاعكككد العمككككال فككككي المجلسكككين وخاصككككة بعككككد 
الذكر، الذي غير بعك  أشككال الشكركات التجاريكة وككذا تسكييرها حيكث بقكي المشكر  صكامتا فيمكا 
يخصككككة عككككدد المقاعككككد التككككي يمرككككل مككككن خاللهككككا العمككككال وخاصككككة و أن عككككدد األعسككككاء الممرلككككين 

( 10لعمكال عسكوا واحكدا )للمجلس قد تغير، وخاصة في مجلس المراقبة حيث بعدما كان يمركل ا
( أعسككاء علككى األقككل 19( أعسككاء للمجلككس أصككبح هككذا العسككو يقابككل سككتة )17مقابككل أربعككة )
-20( عسوا على األكرر، وسل المشر  صامتا إلى غاية صكدور األمكر رقكم 00إحدى عشر )

السككالف الككذكر، ومككن المالحككم فككي الميككدان العملككي وبككالرغم مككن صككدور المرسككوم التشككريعي  90
 )المشككار إليككه سككابقا الككذي عككدل الشككركات التجاريككة وطريقككة إدارتهككا وكككذا األمككر ( 19-23 )رقككم
، الكككذي عكككدل القكككانون التكككوجيهي للمرسسكككات اإلقتصكككادية العموميكككة، 1السكككالف الكككذكر ( 20-90

لكككى غايكككة اين مازالكككت أغلبيتهكككا ترجكككع فكككي تنميمهكككا  اعقتصكككاديةالمرسسكككات  باتخكككاذ العموميكككة وا 
السككالف الكككذكر، أي مازالككت تككنمم فكككي شكككل شككركات المسكككاهمة أو ذات ( 10-99 )للقككانون رقككم
 يدير األولى مجلس اإلدارة ويسير الرانية مجلس المراقبة.   محدودةمسرولية 

يجب اإلشارة إلى أن ممرلي العمال في مجلس اإلدارة والمراقبكة لهكم ن كس المراككز الكذي يتمتكع    
للمجلسككين إع بحسككور ممرلككي العمككال كمككا يجككب  اجتمككا ي بهككا بككاقي األعسككاء، كمككا ع ينعقككد أ

كبككاقي األعسككاء، وب سككلها  بخرائهمككاويشككاركان فككي مككداوعت المجلسككين  اجتمككا لكككل  اسككتدعاءهما
دارة المرسسة.  تطلع لجنة المشاركة على كل القرارات المتخذة في أعلى جهاز تسيير وا 

م تعيككين القككائمين بككاإلدارة مككن ممرلككي العمككال مقارنككة بالمشككر  ال رنسككي فككإن هككذا األخيككر قككد نمكك   
( مكككن مجموعكككة العمكككال التن يكككذيين وعسكككوا 10علكككى أسكككاس المجموعكككات المهنيكككة فعسكككوا واحكككدا )

( آخككر مككن فئككة األعككوان المهككرة 10( مككن مجموعككة العمككال التن يككذيين وعسككوا واحككدا )10واحككدا )
( 17( أو أربكع )13أسكاس ركالث )مندوبي المسكتخدمين علكى  انتخاباتواإلطارات، أما إذا جرت 
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فإن التمريل في مجلكس اإلدارة أو مجلكس المراقبكة يكتم علكى هكذا األسكاس،  واجتماعيةفئات مهنية 
 .( مقاعد17وبالتالي  يمكن أن يصل تمريل العمال في المجلسين إلى أربعة )
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تطرقنا في هذا البحث لدراسة مشاركة العمال في تسيير الهيئة المستخدمة مكن خكالل األجهكزة    
التي أقرها المشر  الجزائري والمتمرلة فكي منكدوبي المسكتخدمين ولجنكة المشكاركة، كمكا تطرقنكا فكي 
بعككك  مراحككككل بحرنكككا إلككككى القيكككام بمقارنككككة مككككع المشكككر  ال رنسككككي والكككذي يطلككككق عليهكككا إسككككم لجنككككة 

 ة.المرسس

ألجهكككزة المشكككاركة مكككن خكككالل  اهتمامكككامكككن خكككالل دراسكككتنا تبكككين لنكككا أن المشكككر  الجزائكككري أولكككى 
المككرر  فككي  00-21( فصككول فككي القككانون رقككم 17مككل متكككون مككن أربعككة )كابككاب  لهككا تخصككيص

ال صككل األول مككن هككذا  فككي بككينمتعلككق بعالقككات العمككل، معككدل ومككتمم حيككث  0221أفريككل  90
إلككى صككالحيات هككذه األجهككزة فككي ال صككل الرككاني حيككث  شككاركة، رككم تطككرقالبككاب ماهيككة أجهككزة الم

وتشككككيل أجهكككزة المشكككاركة ركككم خكككتم ال صكككل الرابكككع  اعنتخابكككاتخصكككص ال صكككل الرالكككث لطريقكككة 
منكدوبي المسكتخدمين مكن خكالل المرسكوم  انتخابكاتبالتسيير والتسهيالت، كما بين كي يكات تنمكيم 

 .0221تمبر سب 92المرر  في  992-21التن يذي رقم 

م مشكككككاركة العمكككككال فكككككي الهيئكككككة المسكككككتخدمة بواسكككككطة منكككككدوبي تمكككككن خكككككالل هكككككذه القكككككوانين تككككك   
عككامال علككى أقككل أو  91علككى عشككرين  فككي مسككتوى كككل مكككان عمككل متميككز يحتككوي المسككتخدمين

منتخبككين وفككق إجكراءات قانونيككة محككددة لكي يككة   بواسكطة لجنككة مشككاركة تسككم منكدوبي مسككتخدمين 
وكي ية التسيير وطرق التكوين وهذا مكا وفكق فيكه المشكر  الجزائكري بدرجكة كبيكرة  باتاعنتخاإجراء 

تنمككيم عمككل أجهككزة المشككاركة والتسككهيالت الممنوحككة لهككا وهنككا نقككص  الككى كمككا تناولنككا فككي دراسككتنا
 كبيككر وفراغككات تركهككا المشككر  فيمككا يخككص وسككائل العمككل الممنوحككة ألجهككزة المشككاركة ومككا يتعلككق

 القانونية.بالحماية 

فيما يتعلق بالصالحيات فقد ورد المشر  الجزائري مجموعة من الصالحيات والتي تطرقنكا لهكا    
بالت صيل، فرغم هذه الصالحيات جاءت صريحة قانونا إع أنه من الناحيكة العمليكة علكى مسكتوى 

تخدم فككي والمسكك استشككاريةوتبقككى أغلككب آراء لجنككة المشككاركة التن يككذ المرسسككات نالحككم نقصككا فككي 
 أغلب األحيان غير مجبرين باألخذ بها.



 

 
 

جكدا ما يالحم من خالل هذه الدراسة أن نمام أجهزة المشاركة في القانون الجزائري يبقى ناقصا 
ومعككدوما فككي بعكك  األحيككان، إذ نجككد أن أكبككر الشككركات سككواء فككي القطككا  العككام أو الخككاص ع 

ا لعدم وجود قوانين رادعكة ومتابعكات جزائيكة، يوجد بها لجان مشاركة أو مندوبي المستخدمين وهذ
قككرار عقوبككات جزائيككة وهككذا للوصككول إلككى  وبالتككالي وجككب إعككادة النمككر وصككياغة قككوانين ردعيككة وا 
مشاركة عمالية صحيحة وسليمة على أعلكى مسكتوى ونطكاق أكبكر وأوسكع مكع إعطكاء صكالحيات 

لككه قانونككا بمتابعككة تكككوين وتسككيير  جهككاز الرقابككة الوحيككد والمخككول هككاباعتبار أوسككع لم تشككية العمككل 
 لجنة المشاركة وممارسة صالحيتها.

من خلل دراستنا ومحاولكة منكا لتقكيم أجهكزة مشكاركة العماليكة فكي تسكيير الهيئكة المسكتخدمة نالحكم 
عنتخككككككاب منككككككدوبي أن المشكككككر   الجزائككككككري ككككككان مبالغككككككا فككككككي تحكككككديث نصككككككاب عشككككككرين عكككككامال 

ي هككذا العككدد و تخ ككي  منككه و هككذا لسككمان تواجككد عككدد المسككتخدمين حيككث عليككه اعككادة النمككر فكك
أكبككر مككن منككدوبي المسككتخدمين و وجككود مشككاركة عماليككة فككي كككل مكككان عمككل متميككز فكلمككا نقككص 

و  00-21كمككا نالحككم أن المشككر  الجزائككري مككازال يعتمككد علككى القككانون  النصككاب زاد التمريككل ،
تغيكرات و ادخكال تعكديالت علكى نمكام  الذي صدر في بداية التسعينات حيث لم يبادر الكى اجكراء

اجهككزة المشككاركة العماليككة و هككذا تماشككيا مككع تطككور سككوق الشككغل و مواكبككة التطككورات سككواءا فككي 
 وسائل اعنتا  او على مستوى اليد العاملة و اعن تا  على اعسواق العالمية .

يتوجكككب علككككى فكككي اعخيكككر و لسكككمان مشكككاركة عماليكككة قويكككة و مكككرررة داخكككل الهيئكككة المسكككتخدمة 
المشكر  الجزائكري اعكادة النمكر فكي القكوانين الحاليكة و سكن قكوانين تككون فيهكا حمايكة اكبكر و مكنح 

المشاركة مع تجسيد فعلكي علكى ار  الواقكع بحيكث تككون هكذه القكوانين  ألجهزةصالحيات اوسع 
 لجان مشاركة على مستوى كل مكان عمل متميز تتوفر فيه شكروط تككوينردعية و توجب وجود 

 هذه اعجهزة مع سمان ممارسة صالحياتها . 

       

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 :ماستر ملمص مذكرة
  الجزائكككري ككككل مكككا يتعلكككق بكككأجهزة المشكككر سكككمان مشكككاركة العمكككال فكككي تسكككيير الهيئكككة المسكككتخدمة نمكككم  دقصككك

 المشاركة، حيث تتم مشاركة العمال في الهيئة المستخدمة بطريقتين:
بواسطة  أو عامال  على األقل 91 لىالمستخدمين في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي ع بواسطة مندوبي

لجنة المشاركة تسم مندوبي مستخدمين في مستوى مقر الهيئكة المسكتخدمة وهكذا عكن طريكق انتخابكات تشكرف 
عدد ممرلي رط أن ع ي وق تشيمتساو لممرلي المستخدم وممرلي العمال، حيث عليها لجنة انتخابية تسم عدد 

 تنمم هذه اللجنة العملية اعنتخابية من بدايتها حتى عملية التنصيب.، 13كل طرف 
ألجهكككزة المشكككاركة كمكككا مكككنح لهكككا صكككالحيات استشكككارية مكككنح المشكككر  الجزائكككري تسكككهيالت وحمايكككة قانونيكككة    

  التسيير . و مراقبةالواعالمية وأخرى في 
 الكلمات المفتاحية:

 -9العمككال  -0الهيئككة المسكتخدمة     -7 ةلجنككة المشكارك  -3منككدوبي المسكتخدمين  -9أجهكزة المشكاركة -0
 يةحماية القانون -2احتجا     -9 عمل متميزمكان   -9لجنة انتخابية 

 المراقبة والتسيير. -03اعالم   -09استشارة  -00 
 

Abstract of the master thesis: 

the participation of workers in the running of the employing agency. The Algerian 

project has organized everything related to participation devices, whereby workers 

participate in the used agency in two ways: 

By the employees ’representatives at the level of each distinguished workplace that 

contains at least 20 workers. By the Participation Committee, it includes the 

representatives of the employees at the level of the headquarters of the used body. 

This is through elections supervised by an electoral committee that includes an 

equal number of employee representatives and workers’ representatives. Party 03 

This committee organizes the electoral process from its inception until the 

inauguration process. 

   The Algerian legislator granted legal facilities and protection to participation 

agencies, as well as granting them advisory, informational and other powers to 

monitor management. 
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