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جهك و عظيم سلطانك نحمدك  ينبغي لجالل و و الشكر كما    هم لك الحمدلال

و نسلم على النبي    رين الذاكرين و نتوب إليك، و نصليربي حمد الشاك 
األمين محمد بن عبد اهلل، عليه أفضل الصالة و أتم التسليم و على آله  

 بعد  وصحابته أجمعين .. أما
و التقدير    رمى عبارات الشكيشرفنا أن نسطر بكلمات تشدو سطورها بأس

    بنور سعاد ة  ريمالك    ألستاذتنا
المدة التي استغرقها إنجاز هذا  طيلة    او نصحه  انا بتوجيهاتهتي رافقتال

 عنا خير الجزاء.   او جزاه  االبحث نفعنا اهلل بعلمه
كما نتوجه بالشكر و التقدير إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد إلنجاز  

 هذا العمل المتواضع



 

 

 
 

        بطاعتـه سبحانه     هلل اإلحسان إليهماـــرن ا قإلـى من  
ي الكريمين حبا و برا و اعترافـا بالتقصير و  د  إلى وال      

العجز عن رد الجميل ، أمد اهلل في عمرهما وجزاهما عني خير  
 الجزاء

 إلى زوجتي بسمة حياتي و أسمى من في الوجود 
عيني  ة  ر ق   حياء فـاطمة الزهراء   اسين / محمد ي   ابنائيإلى  

 ايامي   وفرحة 
 



  أ

 

 ة:مدـقم
 التنظيمية الفعالية لىع مباشر كلبش يؤثر يذال الفقري العمود يعد البشري در و الم نإ
 ن م الكثير تصحر  فقد األجل، ا طويلر واستثما برىك تنافسية ةميز  هتبار عوبا للمؤسسة

 حاجات عشبااو  التنظيمية الفعاليةذه ه ةادي ز  بين التوليف محاولة ىلع لوالمداخ  اتي النظر 
 و أ باحس ىلع ونكي ال حدهماأ في باسكم فتحقيق البعض همابعضيكمالن  ماهرت تب عوا الفرد
 االنسجام لتحقيق الوسيلة عيةاالجتما ني ان و قال في نرى أن من بد ال انك هنا من األخر تكلفة

ته ر سي م خاللل عامالوحماية  العقد رفيطل المنافسة حالصالم مختلف بين يقوالتوف يعاالجتما
 وضع إلى تسارع لدولةا جعل مما اي حتم ار أم لالتكف قيطر  عن ةي حمالا ةلامس جعل مهنيةال

برام ني قوان   المصاب للعامل كاملة ةي حما تعتبر التي االجتماعي ضمانالب  خاصة اتفاقيات وا 
 .أو حوادث العمل ةي المهن ضار باألم

  الحديث رصالع في وجودها فإن اديةصت قاال المؤسسات عيدص ىلع ضحالوا نم
 ة القو  ذهه العاملين عجمو  اهلالخ  من تدير ةطسل اهل ةو ق وجود ةر كبف وثيقا اطبارتا طارتب 

 بيرك ثيرأت  اهل والتي وماتكالح  درهاصت  التي عاتي ر والتش لالعم وانينق من ساساأ استمدتها
 غيرت الم ضعو  لكذ بلطت يو  هاذوتنفي  ةي البشر  الموارد ةإدار  وضع إستراتيجية في ومباشر
 ةعسار مت ال تار التغي  من اقطالان ةدار الا ذهه اهلي ع تقوم التي األساسية تار بات عاال من القانوني

 ملياتعو  عيةاالجتما ني ان و قال وصصن  بين طالرب  فعدم امةع ةور صب المنظمة اههتواج التي
 .ورسالتها اههدافأ تحقيق نع المنظمة يبعد ةي البشر  الموارد تنمية

 هل نكيم ال بالمؤسسة لمعاال نأ في الموضوع أهمية نتكم سبق مما نطالقاا
 والصو  المستخدم وبين هبين  يتم يذال لعمال قدع من بدايةالموارد البشرية  دور نع ناءاالستغ
 ساساأ ثلتتم لمع ةقالع هناك ايةهوالن  البداية وبين يعالتشر  همن ضي  بما لالعم ةقعال اءهالنت 
ى المنازعات ال (.....يةقتر ال االجتماعية، يةالحما ،األمنو الصحية  ةي قاالو  ،)األجر في:

 ية.الود قر طسويتها بالوكيفية تدخلها لت 



  ب

 

و القوانين  ى العالقة بين الموارد البشريةمد بإبرازذكرة ذه المخالل هنهتم من 
  90/04و  90/02 نونقا، لعمال بعالقاتق تعلالم 90/11نون لعل أهمها قاة عي االجتما
 ، النقابي تنظيمالب ق تعلالم 90/14قانون  ة و عي ماية و الجفرداعات الز ن لابتسوية قان المتعل
مل مع األفراد بطريقة لتعامة من امكن المنظي قوانينلالصحيح لق و التطبيالفهم ألن 

تنظم ضع القواعد واألسس العلمية الصحيحة التي و ب م تهت  مؤسسة أنصحيحة لذا على ال
 .عهفية التعامل مي ر البشري، وكالحياة الوظيفية للعنص

 ادو م من ةي عجتمااال ني ان قو ال هوي ت ح ت ما بين الجيد كلبالش العالقة مهف لألجو 
 التالية: اإلشكاليةح ر ط يناأارت  البشرية الموارد وظيفة وبين عيةيتشر  وصصون 
 ىيتماش بما ةي عجتمااال ني ان قو لل العفلا دسي ج ت ال تضمن ةالبشري  ردالمو ا إدارة له    

 ل؟االعم لباتطومت
 وصف على القائم التحليلي لوصفيا المنهج على دناتماع عالموضو  هذا معالجةل
 الظاهرة 

 النصوص تشريعيةال القانونية النصوص تحليل من انطالقا وذلك بمعالجتها، اطةاإلح و 
 .الجزائري التشريعفي ة شري د الب ر الموا يري تسالمجسدة لتنظيم أو  تنظيميةال

 صل الف في عالجنا تي ح  ينفصل ىإل ةر ذكالم تقسيم تم فقد عو ضالمو  اذه شةقلمناو 
 رهاو هظ حول خيةي تار  ةونظر ها فيتعر  ىإل قر طالت  وتم ةي البشر  مواردال إدارة ماهية األول
 تقمنا بدراسة سياسا األخير وفيسياسات توفير الموارد البشرية في المؤسسة الى  إضافة

 .موارد البشريةريب وتنمية الدت 
 جتماعية وهذا بالتطرق الىات االعي ر شت لاو  القوانيين فتناولنا الثاني صلالففي  ماأ

 والتأميناتان مالض ىإل في االخير ثم عرجنابها تعلقة الم والمنازعاتعمالية العالقات ال
 .اعاتهاز ة ن ق تسوي طر و  ةي جتماعاال
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 البشرية دالموار  إدارةلفصل األول: ا
مة ظمات من أهم الموارد، فال يمكن تحقيق أهداف المنظية في المن شر وارد الب الم عتبرت 

ما هي إاّل مجموعة من المباني والمعدات دون موارد بشرية، فبدون أفراد فإن المنظمة ب 
يمثلون أصاًل من  ويصنعون المنظمات، ولذلك لقونخ ي نواآلالت فقط، فاألفراد هم الذي 

 ظمة.متلكها المن ي تت الاألصول 
ة التي بشري مة على حسن استثمار مواردها، وعلى األخص الموارد الءة المنظفاعتمد كت 

تخدامها، فالمنظمة تسعى جاهدة إلى تنمية مواردها تتحكم في باقي الموارد وفي طريقة اس
 افل بهذا المورد، تكون مهمتهب ضرورة وجود إدارة مختصة تتكلطتيالبشرية، األمر الذي 

 دارتها.إلوبرامج جيدة إعداد سياسات 
المنظمة، فمن إدارة في  قد تطورت مسميات اإلدارة التي تختص بشؤون العاملينو 

ألفراد إلى إدارة شؤون العاملين إلى إدارة شؤون الموظفين، ثم أخيرًا المستخدمين إلى إدارة ا
 أنها هذه اإلدارة إالّ  اختلفت المصطلحات حول تسميةإدارة الموارد البشرية، فمهما  ىلإ

 ظائف.في المهام والو ك تشتر 
حيث تناولنا هذا الفصل لها  منظمة خصصناي النظرًا ألهمية إدارة الموارد البشرية فو 

لموارد ر اي فو ت سياسات إدارة الموارد البشرية، وفي المبحث الثاني  ماهيةفي المبحث األول 
 ارد.مو هذه ال دريبت و تنمية ه الى ي فر تطرقنا خي مبحث األال وفي البشرية في المؤسسة
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 إدارة الموارد البشرية ماهيةلمبحث األول: ا
هم موارد المنظمة، وأصاًل من أهم ظمات موردًا من ألبشرية في المن رد اتمثل الموا

موارد البشرية، لهذه ا ة بدونلمنظما افتحقيق أهد األصول التي تمتلكها المنظمة، فال يمكن
ت فقط، فاألفراد، معدات، واآلالوال اني،مب عة من الإاّل مجمو  اد ما هير فالمنظمة بدون أف

لك من الضروري االهتمام لذ المنظمات.التي تصنع وتخلق  ، هيس المباني أو المعداتولي 
ظمة ن اف الميق أهدتحق لىع ون قادرةكت بهذه الموارد واالستثمار في تنمية مهاراتها، حتى 

 بفعالية.
 

 لتاريخي.ا ورهاوتط شريةلموارد البا إدارة ممفهو  المطلب األول:

ة إنما هي نتيجة لعدد من لساعإدارة الموارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة ا
ت التي ساهمت في ار الصناعية، تلك التطو  عهدها إلى بداية الثورة التي يرجع تار التطو 

 رد البشرية في واملارية متخصصة ترعى شؤون إظهار الحاجة إلى وجود إدارة موارد بش
 .مةنظملا
 ة.ـوارد البشريـهوم إدارة المـفـمول: ألع افر لا

الخبرات ورفع الكفاءات لدى   وبتنمية البشريةوانب بالج هي علم اداري يختص 
الى التعاون والربط  البشريةالمواد  إدارة سعىفت لعاملين في المنظمات.وان الموظفين واالداريي 

 ة ري بشرد الاالمو  إدارة ن تخصصلفعال بي لتداخل االيجابي واام واحداث االنسجام و ؤ والتوا
دارةو  ،عمالاال إدارةاالخرى في  االداريةتخصصات الو  دارةو  ،التسويق ا  دارة و  ،اإلنتاج ا   ا 

 االداريةوتطوير الجوانب  ةالمعرف ةادزي و  ةعلى تنمي  البشريةالمواد  ةار إد زكما ترك ،المخازن
 1ا.يا وعلمي العاملين ماد رادفألا ةتنمي  عم ةوالعملي  ةوالوظيفي 

 
 . 13 ص ،2201 ةالطبع ،األردن  ،التوزيعدار الحامد للنشر و  ،ةادارة الموارد البشري ،يسرور الحرير دد. محم 1
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شؤون  وبإدارة فينموظلابإدارة  ةالمختص البشرية  اتدار فهوم علمي واسع لإلم ا أنهامك 
 .وتطويرها وتنميتهاالقديمة  األفراد إدارةوب  دااألفر موظفين والعاملين و ال

 ختياراو عداد إركز على ت  إدارة وارد البشرية على أنهادارة المإ ريو د سر قيه محمعرف الف
 الحديثةتطورات الب كوات  ةوحديث  متطورةليات آ وفق ةسليم يةدار ا  و  رق علميهالموظفين بط

يا وعلميا ر داإم تهوتنمي  داريينتعمل على تطوير الموظفين واإل اكم ،البشريةموارد ال ةار إدي ف
فضل الطرق في وضع المعايير أعلى اختيار  البشريةالموارد  إدارةل تعم كما ،وثقافيا

 2.نوالموظفين والعاملي  فرادألاب  قةتعلالم آتمكافالب  صةخالا
 األفرادب  والمتعلقة الخاصة  داريةاإلات نشاطعلى ال زركت  إدارةهي  وفي تعريف اخر

دارةو  األفراد إدارةخطيط في مثل الت ينملعاوالموظفين وال تحقيق  ضر بغ البشريةد ر والما  ا 
الموارد  ةإدار  لكما تعم ،ةالبشري  دروالكوا ةالبشري وتطوير الموارد  ةفي تنمي  اهداف علي أ

الموارد   إدارةب  ةخاص ةري داإ على وضع وتصميم ورسم خطط وهياكل وتنظيمات البشرية
واالداريين بين الموظفين  العالقةلتنظيم  ةحديث داريةإ ةي تنظيم لمثل وضع هياك البشرية

ذلك و  داريينن واالوجيه الموظفي تالعاملين و  األفرادعلى توجيه  ملعت كما، العاملين األفرادو 
 .بهمهموا ةوتنمي  هممعنويات  عرفو  االداريةو  ةوظيفي ال مهخبرات  ةدف زيادبه

وانب والسياسات التي تشمل الج ت ساد البشرية إلى مجموعة الممار تشير إدارة الموار و 
 : ما يقول نظمي شحادة في هذا الصددك، تلمنظمالموارد البشرية داخل اة اار إدتعلقة ب ملا

األفراد الذين يؤدون إسهامات ذاتية قيمة قي  ي عبارة عنهو ئمة بشرية مالك موارد وقوى "هنا
وظائف التي الي إلسهامات هي تتجه إلنتاجهم فقيق أهداف المؤسسة وهذه ال تح سبي 

   .3ملين"اعظفين و يشغلونها كمو 
 بالنسبة ردمو  ربشأعطاها المفهوم التالي: "يعتبر ال ان فقدما الدكتور محمد سعيد سلطأ

ذا ي تستطيع المنظمة استخدامه، واستغالل وتنمية هولك ستثمارًا،ل ايمثهو ظمة فللمن 
 

 . 41 ، صفس المرجعن ،سرور الحريري دد. محم 2

 . 14، ص 0002ن، األردن،  ء، عماصفا  لبشرية، دارادارة الموارد نظمي شحادة، إ 3
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 بلم، التوجيه والتقييم مثلما يتطظي تن ال الستثمار فعليها إدارته، بمعنى أنه يتطلب التخطيط،ا
 ج، لعوامل المادية لإلنتام اداتخ ذلك اس
ة قيمتها دي الماصول األ ذي بدونه تفقدت والاي كل المنظمـ محوري فـالمتغير ال تبرعي و 

و التفهم واالستخدام الفعال للعالقة بين ها هًا، وبالتالي فإدارة الموارد البشرية يكون هدفمامت 
 بمعنى قيادة المواد البشرية،م و ظي تنتخطيط،  بوالمهمة التي يقوم بها. لذا يج ة ري لبشالموارد ا

 .4أنه يجب إدارتها"
 االداريةى النشاطات ز علترك رةإداهي  ةالبشري الموارد  ةار دإفان  ةوبالخالص

دارةو  األفراد إدارةالتخطيط في  مثل العاملينين و والموظف األفرادب  والمتعلقة الخاصة   د ار المو  ا 
 .5البشريةر دوالكوا البشريةد ر المواوير وتط ةعليا في تنمي  هدافأتحقيق  ضر بغ البشرية
 
تؤدى من  ئيسية التيلر طة األنشمن ادًا نباط عدننا است كفات يمن خالل كل هذه التعريم

 قبل إدارة الموارد البشرية وأهمها:
 ائف.الوظ صيفو ت  -1
 تخطيط الموارد البشرية. -2

 ية.البشر  ة المواردر اور التاريخي إلدطتـالالفرع الثاني: 
نما هي نتيج ث ليست وليدة الساعي ا الحدبشرية بشكلهالموارد الارة دن إإ من  لعدد ةة، وا 

مت ع عددها إلى بداية الثورة الصناعية. وهذه التطورات ساهي يرج والت ،الداخليةالتطورات 
 ةصارد بشرية متخصمو ة شكل مباشر أو غير مباشر في إظهار الحاجة إلى وجود إدار ب 

لمية، البشرية على أسس ع دالموار تعد سياسات منشأة، و ية بالر البش ن المواردترعى شؤو 
لمعنوية بما يحقق رضاءهم عن العمل حهم افع رو ر لبشرية و فيز الموارد الى تح إوباإلضافة 

 وزيادة إنتاجيتهم.
 

 . 31، ص1993، لبنان، تالجامعية، بيرو  ة، الدار إدارة الموارد البشريمحمد سعيد سلطان،  4

 . 16، صالمرجع السابق ،سرور الحريري دد. محم 5
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ظيفة و كموارد البشرية الة ديد من األسباب التي تفسر االهتمام المتزايد بإدار الع هناكو 
 :6سبابألهذه ا إلدارة. ومنوع علم امن فر  عوكفر  ة متخصصة،إدار 
ظيمات ور التن على ظه ث، ساعدم في العصر الحدي ت  يوالتطور الصناعي الذ التوسع -

ة، بين اإلدارة والموارد البشري عات دأت تظهر المشاكل والصراـ العمالية المنظمة، وب
لم يقلل من  شاكل، ولكن ذلكالماجهة هذه و مبعض األساليب لم دادارة استخ وحاولت اإل

 .شاكلهمم جالموارد البشرية وتعال ارة متخصصة ترعىدوجود إجة إلى الحا
 يادة ض الثقافة العامة أمام الموارد البشرية أدى ذلك إلى ز يم وفر التعل لكبير فيالتوسع ا -

 األمر وجود ي. وتطلبالثقافو  مياهم التعليوعي القوى العاملة نتيجة ارتفاع مستو 
أكثر مناسبة للتعامل مع هذه  ةل حديث البشرية، ووسائ  واردمال ي إدارةمتخصصين ف
 شرية.ثة من الموارد الب يدالنوعيات الح 

ريق عن طالحكومي في عالقات العمل بين العمال وأصحاب األعمال  التدخلزيادة  -
ظ على خصصة تحافت مد إدارة رة وجو رو ض لية ومن ثمإصدار القوانين والتشريعات العما

ذ نفي ت ب في مشاكل مع الحكومة نتيجة لعدم التزامها تقع المنشأةحتى ال  معقدةلعد ايق القواتطب 
 هذه القوانين.

ألمر لب اوالمنظمات العمالية التي تدافع عن الموارد البشرية، وتط 7اتنقاب الر و ظه -
ارة وجود إد نت أهميةكام ، ومن ث عماليةالت ة والمنظماضرورة االهتمام بعالقات اإلدار 

عداد سياسات جي دين اإلالفعال ب  التعاون قصصة لخلمتخ   دةارة والمنظمات العمالية، وا 
 القات الصناعية.للع
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رد ريعة عن التطور التاريخي إلدارة األفراد والمواا يلي لمحة سطي فيمسوف نعو 
 .8لبشريةا
هرت ن عشر وظرن الثامي في القرب لغعالم اة في الور لث ظهرت هذه ا :اعيةـثورة الصنـال وال:أ

ور اآلالت هتاسع عشر والعشرين، وأهم ما كان يميزها ظلرنين االعربي في القالعالم  في
 صصة.ائها أحيانًا عن العمال، واحتياجها أحيانًا إلى عمالة متخ غن ، واستالكبيرة والمصانع

خرة، بوأ ةب ، وضوضاء وأتر لةوي كما أدى ذلك إلى سوء ظروف العمل )ساعات عمل ط
إلى العاملين ن أساءوا أحيانًا ي ومشرف ئة مالحظينـلى ظهور فإكما أدى األمر  ،غيرها(و 

روتينية العمل وسأم العاملين، ولقد أظهرت  ةب ى رقاأيضًا إلما أدى األمر ـ كم. هرتـ تحت إم
 إلى ضرورة تحسين ظروف العمل: تياجهذه الفترة االح 

من بين  c TaylorFridiri " (1856-1915) " :ةإلدارة العلميا سةمدر  ظهور انيا:ث
دارة ار حركة اإلانتشية، ر مت في ظهور أهمية إدارة الموارد البشهلتي ساالتطورات الهامة ا

يبًا حتى بداية تقر  1890تايلور والذي لقب بأب اإلدارة، وكان هذا من عام  دةبقيامية علال
 الحرب العالمية األولى.

ك علوه وبعد ذلألفراد أن يفاا تطلبه من  مرف تماماً "أنها تع: بـفن اإلدارة ر لو اي وعرف ت 
رة اإلدا يز هذه" حتى يمإلدارة العلميةح "ال، وأطلق عليها مصط9"دونه بأفضل طريقةؤ أن ي 

أصول اإلدارة  مرة في كتابه " ألولعن اإلدارات السائدة آنذاك، وقد جاء بهذا المصطلح 
 ".العلمية

 في: لدارة، تتمث لإل األربعة ه باألسسماأسيلور إلى ما ات  صلقد تو و 

 
 . 24، ص2001ية، خامسة، اإلسكندر ل بعة االط ،الدار الجامعية ،لبشريةرد ا ماهر، إدارة الموا حمدد. أ 8

 . 61، ص 1974ة، مصر،  مطبعة الرسالة، القاهر  بد الوهاب، إدارة األفراد، عد محم 9
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سس ي تعتمد على األالت  ةذا باالعتماد على الطريقة العلمي ـ وه :رةإلداتطوير حقيقي في ا -أ
العمل بداًل داء المنظمة وتقسيم األنشطة وتحليل الحركات الالزمة أل المالحظةطقية كالمن 

 من الطريقة العشوائية في اإلدارة.
وارد  الم رةإدا حتبر هذا المبدأ أساس نجاعبالنسبة لــ: تايلور ي  :لعاملينل مياالختيار العل -ب

 فية المخولة لهم.يات الوظي لمسؤوللمناسب لد من تأهيلهم التأكاالبشرية، فاالختيار يتم بعد 
 وميرى تايلور أن العامل لن يق :البشرية وتعليمهمارد االهتمام بتنمية وتطوير المو  -ـج
لى سب عالمن ب اد للعمل والتدري االستعدا هعد أن يكون لدي ، إاّل ب لوبة منهمطالعمله بالطاقة ب 

 العمل.
لن يتسنى هذا التعاون إاّل ايلور حسب ت  :البشريةدارة والموارد اإل نالتعاون الحقيقي بي -د

العمل  فةكلل في زيادة أجره وبين رغبة اإلدارة في تخفيف تلعامإذا تم التوفيق بين رغبة ا
 العامل. إنتاجية يق زيادةطر ن وذلك ع

يتحدوا  نالصناعية، كان على العمال أ ثورةلئ اساو مع م :الحركات العمالية ظهور :الثاث
شكل انتفاضات عشوائية، ثم إضرابات  ر ذلك فيوظه مال،عأصحاب األفي مواجهة 
 10لعمال وتتفاوضا وقت إلى تكوين اتحادات ونقابات عمالية تطالب بحقنقلب منظمة، ثم ا
 مل.عور وساعات الا يمس األج باسمهم فيم

س من علماء النف اإلدارة العلمية اهتمامركة ح ال ت  :علم النفس الصناعي ظهور ابعا:ر 
رض ل بغصابات، وأهم ما ركزوا عليه هو تحليل العمجهاد واإلة مثل اإلعين ر مواهاسة ظبدر 

النفسية ختبارات طوير االت  لىركزوا أيضًا عو  ه،معرفة المتطلبات الذهنية والجسمية للقيام ب 
حًا كبيرًا اقد أظهرت هذه الحركة نج ، ولفظائ الو ين المتقدمين لشغل ة لالختيار من بب المناس

 لعمل واالختبارات النفسية.تحليل ا مت أساليبتخداس لتيكات االشر  في

 
ويتها وتسلنزاعات الجماعية امن  بالوقاية والمتعلق ، 1990سنة  فبراير 60المؤرخ في   02/ 90قانون   40 مادةال 10

 . 27/ 91لقانون با دلاب المعاالضر وممارسة حق 
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ر أث لعاملين ال تت ا يةركزت هذه الحركة على إنتاج  :اإلنسانية لعالقاتاكة حر  ظهور امسا:خ
 مليناالعم ب ت العمل(، بل وأيضًا باالهتمااءة وساعاض)مثل اإل العملين ظروف فقط بتحس

يجة لتجارب حركة كنت د ظهرت هذه الم. ولقمة إليهدقيهم، والخدمات الملوالنمط اإلشرافي ع
                     ." Elton Mayo" ا إلتون مايو عليهمصانع هاوثورن والتي أشرف 

مفاهيم ـانت أولى المنظمات أخذا ب ـ ك :إدارة األفرادممارسات هور بعض ظ في البدء ادسا:س
 والحـكـومةيش ـمنظمات الج  يـهية سان ـ إلناات ـ القـ ناعي، والعصلم النفس الـ وع اإلدارة الـعلمـية

 اتوط للتعيين، واستخدام االختبار ممارسات: وضع شر م الوكان من أه (،المدنيةالخدمة  أي)
  .، ومنع الفصل التعسفينجور، وخدمات العاملي األة ام بأنظمواالهتم النفسية،
رة الكبي  تالشركا ضقامت بع :األفـراد تخصصين في إدارةبعض الم ي ظهورف البدء سابعا:

المختلفة بدال من  نشطةالحكومية، والجيش بتوظيف عاملين متخصصين في األ جهزةواأل
ور وخدمات العاملين، ج تدريب واألوظيف، والت الت االمج األفراد، مثل المتخصصين في 

   عاملين.لاعية لالطبية واالجتم ألمن الصناعي، والرعايةاو 
)التي ظهرت في النصف الثاني من  حركةلهذه اأثرت  :ةة العلوم السلوكيركح ظهور ثامنا:

، سلوكيةالم مارسات األفراد لكي تتواكب مع التطور في العلو ير مالقرن العشرين( على تطو 
ي التقييم اإلدارية، فلمسار الوظيفي، ومراكز اوتعظيم الظروف وتخطيط  ءلتها إثراومن أمث 

 راد.ف إدارة األفئ كثير من وظامالمح  رتغيي 
ة من خير نشطت كثير من الدول في العقود األ :بالقوانين والتشريعاتولة الد خلدت سعا:ات

لمنظمات ي ا)أ األعمالين أصحاب قة ب اللعا نن بهاقت القرن العشرين في إصدار تشريعات 
 األدنى دأهمها: الح من ذه التشريعات على موضوعات لعاملين. ولقد ركزت هاوالشركات( و 

 .ألمن الصناعي، وصحة العامليناشات، و ، والمعاوالتأمينات لألجور،
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، أي مةول" إن اقتصاد العالم يتجه إلى الع :ظل العولمة ة فيالموارد البشري إدارة عاشرا:
 .11م االقتصاد والتسويق واألعمال"امالدولية واإلقليمية أ لصود والفوالقاء الحدإ

 تمويل ،أفراد، اج)إنت  روعالمشائف ع وظير على جمي ث إلى التأ ىلمة أدفاالتجاه إلى العو 
باإلدارة الدولية للموارد  سمىتها ت ولمعو  وتسويق( وبصفة خاصة إدارة الموارد البشرية

 بعضها: فة نتناوللت أشكال مخ تتخذ تيالالبشرية، و 
كات ر هنا بشويتعلق األمر  :ارج الحدود اإلقليميةالشركات األم خبمليات متعلقة ع .أ

 الغازية،مشروبات لك: شركة بيبسي للل ذمثا، و األصلية خارج قواعدها اطهاشن  تمارس
 لى: مسؤوليات إدارة الموارد البشرية هنا عتصر وتق ،فولكس فاجن للسيارات

  للعمل بالخارج.األم  الشركةين ب عاملال ادفر قل األن 
  ها ارستمج مة ما تدمدتي عالا ية سياسات وممارسات العمليات األجنبية الخارجيةمنت

 ة.     ك الخاصة بالبلدان المضيفع تلاد مفر دارة األالمتعلقة بإ
 دة عاكون ت  لةقوى العامضيفة الن الارد البشرية من البلد المالمو غالبا ما يكون مديري و 
اف وتقاليد هذا البلد تتناسب وعادات وأعر  ةوجب على تسطير سياسير مالمدلذا ف محلية،

ات مديري الموارد توجهار و فكت بسبب أختالفاصدد قد تقع ال، وفي هذا اهأدرى ب الذي هو 
 كة األصلية.      البشرية في الشر 

لباب لب من اغاالفي  ونيكهذا النوع  :ومنظمات ال تهدف إلى الربح حكوميةت الكاو  .ب
ليب األحمر حيث ترسل هذه ة كاألمم المتحدة والصي لكنه يمثل منظمات دولي ير خ ال
 ختلفة من المعمورة.   اع مى بقعلالرئيسي لمركز األفراد من ا لدولية مئاتانظمات الم
البشرية  وينطبق هذا على مدير الموارد :مد األمليات الشركات األجنبية في البلع .ج

بين  ة، وهذا في إطار التكاملي مة أجنبية متعددة الجنسمنظفي فرع ه ولكن لدب  ل فيعمي  الذي
 .المحلية عملياتمجلس إدارة أجنبي وال

 
 . 353، ص2001اإلسكندرية، مصر،  ،تقبلية "، الدار الجامعيةمسالموارد البشرية  " رؤية  راوية حسن، إدارة 11
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الذين يلقون التوظيف يكونون من ذوي نب ألجاين اطنجل الموا :مواطنين أجانب يفظو ت .د
ب صاح  ولحصكون هذا في حالة حاصلين الجدد على الجنسية. ويو الالهجرة الحديثة أ

يمثل هؤالء األفراد لشغل العمل أو عندما  من السكان األصليين افيالكالعدد  عمل علىال
اية بالقوانين المحلية. ى در ا علنو ى أن يكو ية المتاحة، عـلمحللا ن العمالةمغالبة النسبة ال

رية بشالى إدارة الموارد وواجباتهم في العولمة وجب عل مالهللعاملين القيام بأع وحتى يتسنى
 :12علىرد ريب الفقوم بتدت  أن
 عمل فيها.ي غة الدولة التي ل ▪
 . اهم وتعلم ثقافة الدولة التي يعملون فيهف ▪
 يةالبشر  اردالمو  إدارة وتنظيمأهداف  :الثاني طلبمال

 األفراد قدرات ميةنت ىلإ كلها دفته لكنها متعددة أهداف البشرية الموارد إلدارة 
 .المنظمة احتياجات وكذام اتهرغب  اجاتهمحتي ا تلبي بحيث باستمرار وتطويرهم

 أهداف إدارة الموارد البشريةالفرع األول: 
ة دور ذا كو  سةؤسلما وظروف شتقة عن طبيعة وحجممداف إدارة الموارد البشرية ـ ن أهإ
ر المختلفة، وعليه يمكننا النظهات لى ذلك وجإمحيط الذي تعمل فيه، إضافة ها والحيات

 ي:لا ي فيمحصر هذه األهداف 
 ة للمنظمة.لعمل على استقطاب وجذب العمالة الالزما ▪
 هم وجعلهمـ ق ذات حقيت ل 13التكوين المهني إطارفي  يم ومعارفـ هارات وقـ العمال م كسابإ ▪
  ةمنظمم للائ اع الدبدواإلر اتكالب لا صدر ـ م
كلفة العمل من خالل تخفيض معدالت دوران خفيض تن وتة للعاملي ي فع الكفاءة اإلنتاج ر  ▪

 واستمرارها.اف المنظمة دأهقيق ل تح العمل والغيابات من أج 

 
 معةل شهادة ليسانس، جانية لفي المؤسسة، مذكر  ةالموارد البشري نميجاجي هنية ريم، تسيير وتثادر، مبلجردي عبد الق 12

 .20، ص 2004-2003المدية، 
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شلعمل على تحقيق أا ▪ ثقة بين  خباع رغباتهم وحاجاتهم وخلق مناهداف العاملين وا 
 . يصل لخلق جو من الرضا الوظيفوالتوالحوار م ادعي ت ل الخ منة لمختلفاألعوان ا

 ومتوازن يضمن توزيع األجر بين العاملين.جرة عادل ام أضع نظو  ▪
قحام نسيق بين الجهود وكذا تعاون والتوافق والت تبط والإرساء الترالعمل على ا ▪ نشيط وا 

شراكهم في تحقيق أهداف االعاملين و   .  14ايتهسو ت و  لملعا اتنزاعمن  والوقاية منظمةلا 
 

 لبشريةاتنظيم إدارة الموارد اني: ع الثفر ال
ون قادرا على القيام بأنشطة إدارة الموارد البشرية في جهاز تنظيمي يكوجود غي ب ني 

يام بمسؤولياتها ويتم ذلك على أساس قية بالالمنظمة الحديثة، حتى يمكن إدارة الموارد البشر 
ا عند إلجابة عنهينبغي اساؤالت ت  عدة اكهن كن لو منظمة، ظروف العمل داخل ال دراسة

ى وظيفة إدارة الموارد البشرية. وهذه تنظيمي المشرف علال جهازإنشاء ال يالتفكير ف
 التساؤالت هي:

لمنشأة، أو ما هو مستواه اام في ما هو موقع هذا الجهاز في الهيكل التنظيمي الع -1
  منشأة.في ال خرىاأل اتار اإلد ىا إلحدو تابعكون مستقال أي التنظيمي، وهل س

 نظيمية التي يشتمل عليها.وحدات الت ما هي ال ، أو از داخلياهكيف يتم تنظيم هذا الج  -2
رى في كيف تحدد العالقات التنظيمية بين هذا الجهاز التنظيمي وبين اإلدارات األخ  -3
 لمنشأة.ا
از هذا الجه شاءإن  اهيمكن  نظمة الب أن نذكر بأن المج ي  التساؤالت،قبل اإلجابة عن هذه و 

وذلك يتم  ذلك،رية تتطلب البش دارة المواردة إ ت أن أنشطعيمي المتخصص إال إذا اقتن ظالتن 
 بشكل تدريجي.

التنظيمي  زالجها هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند إنشاءو 
 ل:وامعلن هذه اشرية بالمنشآت وملب ا المشرف على أعمال إدارة الموارد

 
 عمل.القات البع ، والمتعلق1990سنة  فريلأ 21المؤرخ في  11-90القانون  07فقرة  50 دةاالم 14
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رية جهاز الموارد البشم ظي تناسب حجم و ن يجب أن يت  :العاملين بهاد عدشأة و المن حجم :الو أ
 مع حجم المنشأة وعدد العاملين.

ث إذا كان يير، بح إن الشكل التنظيمي العام للمنظمة له تأث :العام للمنشأة التنظيم انيا:ث
 ة،متعددق ى مناطعل عهاز تو و  ظمةن مالنشاط تساع النتيجة رافي غالتنظيم قائما على أساس ج 
 غرافية المتعددة.لمناطق الج كزية تخدم ا مر ة أفراد الز فإن ذلك يتطلب وجود أجه

إن تنوع فئات العاملين وتخصصاتهم يؤدي  :التنوع في فئات العاملين بالمنشأة مدى ثالثا:
ن ث علبح ا فيية ر شلب ارد االمو  رة شؤونها إدالالخدمات وزيادة المجهودات التي تبذ ى تنوعإل

 ممكنة. ء بالمنشأة أطول فترةلبقاها لي على تحفز  وتدريبها وتنميتها والعمل اتالتخصصهذه 
إذا كانت اإلدارة العليا  :إدارة المنشأة بأهمية دور إدارة الموارد البشرية مدى اقتناع ابعا:ر 

رد  الموا ارةإد بهم تقو  يالذهام ر اللدو م اوال تتفه  تهتم كثيرا بالعنصر البشري،المنظمة في ال
ابية فإّنه سوف دارة العليا إيج كانت نظرة اإلإذا تقلص أما ت ية فإن أنشطة هذه اإلدارة شر الب 

مكانة تنظيمية عالية في الهيكل  وتحتلتكون هناك إدارة متخصصة يعمل بها أفراد مؤهلين، 
 العام للمنظمة. يلتنظيما

البشرية  المواردإلدارة ي خلادلا ظيمن ت اصة بالتنظيمات خ ظهرت عدة  هذا الصدد فيو 
شرية ضمن الهيكل التنظيمي ة الموارد الب ان تواجد إدار ى مكدارة بمعنتبين تبعية هذه اإل

 للمنظمة.
 ةفي سن  "مكفارالندة التي أوجدها" ثالثفي ما يلي عرض النماذج التنظيمية ال و 
1962  :  
 عًا.شيو  كثراألذج نمو الو د وهاة األفر ملة إلدار ادارة متكإ: وجود لنموذج األولا 

 
 
 
 

 

 دارةرئيس مجلس اإل

 

 

 العامةرة لشؤون األفراد والعالقات اإلدا رئيس مجلس نائب 
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 .دارة األفراد، نموذج إدارة متكامللي إللداخلتنظيمي ااالنموذج 
 
 
 
 
 
 

 التنظيم المتسع ويستعمل في بعض الشركات كبيرة الحجم.النموذج الثاني : 

 
 

 نموذج التنظيم الداخلي المتسع
 يفي.ظالو ألساس ى اعل القائم منظيت: الثالثالوذج النم 
 

 
 ترئيس قسم العالقا

 

 
 الشؤونم رئيس قس
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 ج التنظيمي المتعدد اإلداراتموذالن
لمؤثر في هذا التنظيم هو مدى الحاجة إلى تركيز  الضخمة، والعامل ا وجد في بعض الشركات ي

 قع، موادة الد عتمنظمات المالت( في احد )المركزية في أداء الخدماد في مكان و راف باأل الخدمات المتصلة
إدارة األفراد  يقتصر دور والالمركزية حيث زية ًا من المركـجيز ـالتي تستدعي مالت الحاه ذ ر هوتعتب
 .فةتلالمخنمية السياسات وتقديم المعونات ألخصائي األفراد في المواقع ية على البحوث ووضع تالمركز 

 في المؤسسةارد البشرية ياسات توفير المو المبحث الثاني: س
 

رية، التي لبشارة الموارد ادصرًا هامًا من عناصر عمل إن ًا عومعم تاسالسي ر اتب تع
يساعد في تحقيق  التنسيق بين كل عملكذا ر، و ى تحقيق االنسجام واالستقراتعمل عل

تسيير العنصر  عديدة تدخل في لموارد البشرية سياساتدارة اا. فإلاألهداف المخطط له
سياسة تحليل الوظائف و  ةسسيا ولنتناوف ث سلمبح اا ؤسسة، وفي هذالبشري داخل الم

 .شريةالب  واردوسياسة اختيار واستقطاب المالموارد البشرية  من اجاتيط االحتي طتخ
 شريةد البالموار ظائف إدارة تخطيط و و المطلب األول: سياسة تحليل 

 لبشريةتحليل وظائف إدارة الموارد االفرع األول:  
 ةيلبشر ا اردو المرة إداف ائـليل وظـتح ةيـاهـمأوال: 

ئف على أنها: "عبارة عملية تصنيف الوظا ني ين در ألا يني عرف مجموعة من االقتصادي 
 .15مهام"ائف حسب العن تصنيف الوظ

 
 .32مرجع سبق ذكره، ص إدارة الموارد البشرية، نظمي شحادة، 15
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د ف والتي يقصالوظائ توصيف نا بابًا لمباشرة عملية لن عملية تصنيف الوظائف تفتح إ
ن ع زمةاللت ايناالب كافة ل شمشأة بحيث ي وظيفة في المن  بها إعداد وصف دقيق لكل

 .16الوظيفة
يفة مسؤوليات الوظ يفة، واجبات الوظيفة،ف العام للوظتعري : اليلي فيما تتتمثل البيناو 
رًا أخي ة و يفي حيات والسلطات، الظروف التي تؤدى فيها الوظيفة، العالقات الوظوالصال

 لوظيفة.يشغل ا فيمنالشروط الواجب توافرها 
متمثل في "تحليل د والح و لح مصطم يف فيالتوصو ف ني التص مصطلحا مكن دمجي 

 ية بالتعريف التالي:هذه العمل توضيحكننا ائف" ويمظالو 
 

ق والمعلومات المتعلقة بالوظيفة الحصول على كافة الحقائ  تهدف إلى " العملية التي
 .17ظف"ا المو يتوالهالتي 
ألن ة ري لبشد ار اووظائف المو  ساس لكل األنشطةن التحليل الوظيفي يعد حجر األإ

 ة:نقاط التالي تلخيصها في ال ضح متطلبات العمل، ويمكنتو  مليةعال
 .د المهام التي تتكون منها الوظيفةدي ح ت  ▪
 والخصائص الشخصية والخلفية التعليمية. لمهاراتحديد ات  ▪
 الوظيفة بنجاح.ء ي ألداالضرور حديد التدريب ت  ▪

يفة ظالو وصيف ين: ت فصن ى ها إلتقسيم نوظيفي بنتائج يمكخرج من التحليل الن 
ماهية الواجب و  اويفسر ماهيته ز على الوظيفةكلتخصيص الوظيفي، األول ير او 

عامة. أما الثاني فيصف المؤهالت التي يجب أن تتوافر عمل بصفة والمسؤوليات، وشروط ال
 عمل.ؤدي الالذي ي في الفرد 
 ائف.ـوظـليل الـن تحـدف مـاله ثانيا:

 
 . 113سبق ذكره، صرجع مموارد البشرية، دارة الد.صالح عبد الباقي، إ  16

 .22ص، هالبشرية، مرجع سبق ذكر د وار نظمي شحادة، إدارة الم 17



23 

 

ذات  اظيفة ومواصفات شاغلهة للو ن و المك هاموالم نشطةاأل عنة انات كاملي توفير ب نإ
 ذلك فيما يلي: دارة الموارد البشرية. وسنوضحاء معظم وظائف إلغة ألدأهمية با

في  المهامتجميع األنشطة في مهام و يساعد تحليل العمل في تجميع  :صميم العملت .أ
اس اإلحستوفر و  ،حةواضلى هوية عاية، وتحتوي ظيفة كاملة تحتوي على بداية ونهو 
  العمل. ملية، وتوفر التخصيص وتقسي و ؤ المسب 

توافرها في شاغل  ة الواجبعمل بيانات عن مواصفات المثالي ليل الوفر تح ـي  :ارـتيالخا .ب
شغل الوظيفة مين لالمتقدات في حث عن هذه المواصفوعلى المنظمة أن تب  الوظيفة

 م.يهالمواصفات ف لى مدى توافر هذهوان تصفيهم بناءا ع
 قيمتها( )أوها النسبية م تحديد أهميتتبناءا على تحليل الوظائف ي  :ائفـوظـم الييـقـت .ج

 ور.هذه األهمية أو القيمة في شكل أج عن داخل المنظمة، ويتم التعبير 
لمسؤوليات التي ل العمل بيانات عن األعباء والمهام واتحلي  يوفر :املينـييم أداء العـقـت .د

. هت ءها يحدد قيمة أدائه وكفاب  يللفعاه ى قيامل، ومدعمالم بها شاغل و يجب أن يق
ام والمسؤوليات همقيام مرؤوسيه باألعباء وال مباشر بمالحظة مدىئيس الويقوم الر 

 ال.فز أم م لحواتب على ذلك استحقاقهالموجودة في وظائفهم. ويتر 
ة فعال يفي يشغل الوظذت الشخص الفارقا بين مواصفا إذا تبين أن هناك :بـدريـتـلا .ه

ويركز التدريب  ،لتدريببا لسد هذا الفرق مطلوبة فيه فهناك احتمالال فاتصابين المو و 
ل العمل يقدم فتحلي ،والمهام، والمهارات الناقصة فات،مواصعلى تلك المتطلبات وال

 ير التدريب.عليها أو ما يطلق عليه بمعاي  التدريبيمكن  ء التياألشيا
ل وظيفة بحجم عبء ي كفن لي ماعدد العيتحدد  :لةات من العماجحـديـد االحتيات .و

 ،ليل العمسطة تحلشاغل واحد للوظيفة، وهـو ما يتحدد تماًما بواالذي يقوم به  العمل
تحدد عدد لوظيفة ي واحد لشاغل  العمل على ما يقوم به وبقسمة الحجم الكلي لعبء

 .العاملين المطلوبين
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داخل  فعال ميت  امالعمل ب في تحليلة نات الموجودابمقارنة البي  :ملـعـبسيط الـت .ز
الستغناء لية ال يجب القيام بها، ومن هنا يمكن افع شطةين وجود أن ب الوظيفة، قد يت

 الي يتم تبسيط العمل.نها، وبالت ع
مدى التطابق بين  إلىتتم قرارات النقل والترقية استنادا  ب أنويج  :لـنقـية والـترقـلا .ح

 (تحليل العمل ي)أة فوظي ات الت ومتطلب فاة وبين مواصهمواصفات الشخص من ج
 .من جهة أخرى

هي لوظائف، و ساسية عن مكونات ايوفر تحليل العمل بيانات أ :ميتنظير الـتطويـلا .ط
قسام، أو تغيير تركيبة ظائف في أصل الو ج أو فة عند إحداث نوع من دمبيانات الزم

 ألداء.سام واإلدارات بغرض تطوير ااألق
 عملـال ليلـوات تحـطـخالثا: ث

 ي:لتالي كامل وهعئيسية يمر بها تحليل الت ر اخطو  عناك أرب ه
 
 
 بدئية: الحصول على معلومات مالخطوة األولى 

ها التنظيمي، وهيكل ماتها،هذه المعلومات في طبيعة المنظمة، ومنتجاتها أو خدثل تتمو 
وبين األقسام  نالعالقات بي و من أقسام، وطبيعة األعمال،  يتبعها واختصاصات اإلدارات وما

وتصميم وتوصيف األعمال إن ل تحليابقة لالس لمحاوالتوأي معلومات عن ا ،اتر اداإل
 ظمة.وجدت في المن

 اختيار عينة من الوظائفنيةالثا لخطوةا : 
فإن  وظائفها، نذ فترة طويلة، وتحتاج إلى تحليلمل مة، وتعموجود ذا كانت المنظمةإ

 ياقويتم تحليل ب  مفضال، مراأبر عتائف يـ لوظن اـ م ةفلت المخوعيات ن لة للاختيار عينة مماث 
نت المنظمة جديدة ذا كاأما إ ،ي العينةبالوظائف المشابهة ف (والمقارنة)ياس بالقئف وظاال

 لى كافة الوظائف.راسة عتم الدفيفضل عدم أخذ عينة، بل ت
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 اتـانـع البيـمــ: جلخطوة الثالثةا 
م هذه الخطوة هتت. و ملتحليل الع على عدساات ي البيان  نن جمع أكبر قدر ممكن مإ
ة ح صسلوب التحقق من سلوب جمع البيانات، وتحديد أتحديد أانات، و بي ال ةي يد نوعبتحد

 الية.سطور ت م التعرض لها في . وهذه األمور سيت البيانات
 تحليل العمللخطوة الرابعةا : 

مكونات  (لحلي ت  أي)على  تفصيللانات الالزمة عن العمل يتم التعرف باع البي عد جمب 
لبات والمتط العمل،اآلخرين، وظروف مع والعالقات  ء،االعمل واألدطريقة  حيثمن  ةظيفلو ا

 للقيام بالوظيفة. الواجب توافرها
 تاـانـيبـع الـلوب جمـد أسـديـتحابعا: ر 
 ، ولكن هناك أربعة أساليب رئيسيةالعملتتعدد أساليب جمع البيانات بغرض تحليل  

يل، التحل بيانات عويتوقف استخدامها في جمل، ي تحلالجمع بيانات  فيا مهن استخدايمك
 جله يتم إعداد تحليلغرض الذي من أساليب على التوقف استخدام كل أسلوب من هذه األوي 

كن أيضا ما يمعلى حده طبقا للغرض من التحليل، كوب كل أسلتخدام العمل، ويمكن اس
 :18ألساليب هياه هذو  ،س الوقتنف يمن أسلوب ف أكثراستخدام 

 ت الشخصيةابالقلما .أ
استخداما في جمع ن أكثر األساليب شيوعا و صية مالشخ  قابالتلما يعد أسلوب 
جميع جوانب األداء الخاصة  رف علىح التعوذلك ألنه يتي مل، ات المتعلقة بتحليل العالبيان 

 تلوب المقابالـ أسز مي ة، ويتيفوظـ لاغل اـ سلوك شـ وجمع الجوانب السلوكية المتعلقة ب بالوظيفة 
 ل المثال: بيس مزايا منها على بعدة خصيةشال
ل ة التي يقوم بها الشاغرسمي طة أو االتصاالت غير الانه يتيح فرصة إظهار األنش -1

 التنظيمي للمنظمة. ير مرئية ألنها غير موجودة بالهيكلغ بأنها ي تتسمالوظيفة والت 
 

 .58جع سبق ذكره، صد البشرية، مر وار مد ماهر، إدارة المد. أح  18
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ظهار  مهرائ آ عن يرم التعب لتهب اقمين يتم الذ أنه يتيح لشاغلي الوظائف -2 بحرية كاملة، وا 
 دث عنها.ها ولكن يسهل التح يصعب كتابتن الوظيفة ب من واج 

 وهي: الت الشخصيةواع من المقاب هناك ثالثة أنو 
 ىالتي تتم مع كل شاغل وظيفة على حد ة:ديت الفر لمقابالا. 
 ن لوظيفة ويؤدو ا فسن  ن يشغلونلذي االتي تتم مع عدد من األفراد  الجماعية:مقابالت لا

 المهام. نفس
 نات التي يتم جمع بيالشاغلي الوظائف  باشرين:الماء والرؤسفين ر لمشلمقابالت مع اا

 سوهم. ديها مرؤو لتي يؤ عمال اديهم معرفة كاملة باألتتوافر لوالذين  عنها
 لمالحظةا .ب

 فية ليل، خاصلتح ايعتبر أسلوب المالحظة المباشرة من أ فضل وسائل جمع بيانات  
، مثل مالحظتها وتسجيلهاية التي يمكن ناألنشطة البدجموعة من من م كونتت لوظائف التي ا

شطة ال تتكون من أن  ل التياألعما البدنية أمامن األعمال  رهاالتجميع وغي  اإلنتاج أو عمال 
 ات عنان ي ب، فإن هذا األسلوب ال يصلح لجمع (المحاماة، أو التصميم )كأعماليمكن قياسها 

ن أ اكم ،ةالشخصي مقابلة لسلوب مع أسلوب ااألذا دم هخ يست ا وغالبا م ،ئفوظالا تلك
خالل  أو من عمالهمللعاملين في تأديتهم أل ةعن طريق المراقبة المباشر  »تكونحظة المال

 .19أداء العمل للكشف عن إجراءات وكيفيةذلك ثم مراجعتها وعرضها تسجيل 
 .20صيةالشخ  بلةامقلا المالحظة مع وبسلأ في تطبيق ماهاعإتب هناك طريقتان يمكن و 

 مله عد أثناء تأديته لحليل بمالحظة سلوك الفر لت م أخصائي اوفيها يقو  :لىو لطريقة األا
مالحظاته عن  ل، ويقوم بتسجي (أكثرقة / ساعة / يوم/ أو قي د )لة وفي دورة زمنية كام

 
ة األولى،  ، الطبعللطباعة والنشر، األردنئل  رد البشرية، دار واحسين علي، إدارة الموا يمحمد عباس و د. عل  د. سهيلة 19

 . 40ص  ،2000

 .62ع سبق ذكره، صرج، مد. أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرية  20
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مع شاغل  يةخصش د مقابلةعق كذلأنشطة شاغل الوظيفة، وسلوكه أثناء تأديتها، يلي 
 م بدوره كاآلتي:ذي يقو ال فة،ظي الو 
 يل. تكون مفهومة ألخصائي التحلطة التي قد اليح بعض األنشضو ت  ▪
 حليل من مالحظتها.ئي الت ن أخصانشطة التي لم يتمكعض األضافة ب إ ▪
 وفيها يقوم أخصائي التحليل بالمالحظة، وتسجيل مالحظاته، وعمل  لثانية:لطريقة اا
عن  ان يستفسر منهب لعمله. ويتم ذلك  لوظيفةا لشاغة ت أثناء تأدي وقالس لة في نفقاب مال
ن كان االحتفاظ باألسئ  ،طة التي يقوم بها أثناء تأديته لعملهشن عض األب   نهاية لة حتىوا 

ل، حيث يقوم بفهم سلوك شاغل الوظيفة ي التحليا ألخصائ تأدية العمل فيه بعض المزاي 
ويقلل رغبة  ،ةلمالحظا لخالن ن البيانات مم درق جيل أكبرتس نم بشكل أفضل ويتمكن

أثناء الطبيعي  سلك سلوكهي دائه للعمل، كما يجعل العامل ي أسلوب أة فمل في المبالغاالع
ر بيانات فورية عن بأنه يوفاألسلوب ويتميز هذا  ،حت الميكروسكوبأنه ت   يشعرالعمل وال

 قاة منست مها ن كون عالية، ألت اتان صدق البي جة ر د العمل، وعن سلوك القائم به، كما أن
ب يعا الطريقةوعلى الرغم من ذلك فإن هذه  ،بالعملقائم لوك الفعلي للسخالل المالحظة لل

في الوظائف  ا تستخدملذا نجدهتستغرق وقتا طويال للمحلل،  يف وقدالتكاليها بأنها عالية عل
ر منية غي ترة ز ج فات ح امي تعمل مح  الحظةفمثال: م ،ذات الدورات القصيرة والمتكررة

 .21ةً ي عاد
 حص سجالت األداءف .ج

نشطة ة سجل فيه األنات، يعطى لشاغل الوظيففي جميع البيا بو هذا األسلا لقطب  
يامه بها، شطة التي يقوم بها فور قاغل الوظيفة بتسجيل األن بها، ويقوم شيقوم  ة التياليومي 

عن  ملةاك ةر و ن كان يوفر صوا  ب لو وهذا األس ،للتفصيوبنفس التسلسل الزمني للقيام بها وبا
ن أتبع أسلـ تم تحليلها، خـالتي ي  منها الوظيفة األنشطة التي تتكون وب المقابالت اصة وا 

 
 .64صجع سبق ذكره، مر  ة الموارد البشرية،د ماهر، إدار مأح د. 21
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ام شاغلي ـ ن قيـمنع مـ ه ال يـ م جمعها، إال أن يانات التي ت مل للب لوب مكالشخصية كأس
مها حج من رب كأا بصورة زهار ـ إب ائف بالمبالغة في بعض األنشطة التي يرغبون فيـ الوظ
  .ان في إخفائهو ب ء بعض األنشطة التي يرغخفاا  و  ،يقالحقي 
ظيفة مع غل الو لها شانات التي سج م مراجعة البياللتغلب على هذه النقطة يفضل أن تت و 

بداء الرئيس المباشر لرأيه. المباشر للتحقق من عدم رئيسه   المبالغة، وا 
 الستقصاءا .د

استقصاء ذج نمو فاء ي استب  ل الوظيفةشاغم قو ي  انات،ع البي مفي ج  بقا لهذه الطريقةط
تصف واجبات ومسؤوليات شاغل صممة مسبقا، بحيث ئلة المعدد من األسى ليحتوي ع

ي االستخدام عند جمع بيانات عن ـ ا فًـ ن أكثر الطرق شيوعـ ر هذه الطريقة موتعتب  ،وظيفةال
 العمل بغرض تحليل وتصميم الوظائف.

 يةشر لبا ط المواردطيخت ني:الفرع الثا

التي يجب أن تقوم اسية األس الوظائف ند البشرية في المؤسسة موار مال يطتخطتعتبر 
 البشرية، وتتفاوتالموارد  تخطيط تمارس كل المنظماتمشروع، فنجد أن  إدارة أيبها 

 البشرية.ام بوظيفة تخطيط الموارد ي مدى نجاحها في القي المنظمة ف
 

 ةـيشر لبوارد اـمال ططيـتخف ـعريـتأوال: 
المنتظم والمستند اإلداري  ذلك العمل"ه ن يط الموارد البشرية بأطتخ  مهو فم كن تحديدمي 

عمل قادرة على الوفاء   ين قوةلى تكو ضوعية والهادف إإلى أسس علمية ومعلومات مو 
 22."نسبيا ومستمراغبة في أداء تلك األعمال وعلى أساس مستقر ل معينة ور بمتطلبات أعما

للوظائف  نمن األفراد المؤهلي  صحيحال دعدالالحصول على  ليةمع"عرف بأنه ي  امك
 .23"بة وفي الوقت المناسباسمن ال

 
 . 147ص  ،1998ب، القاهرة، مصر،  يرد البشرية، دار غر علي السلمي، إدارة الموا 22
 . 353ق ذكره، صمرجع سبدارة الموارد البشرية، ، إ راوية حسن 23
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يد احتياجات المنظمة ة لتحدمحاول رية هو موارد البشط التخطي " ما يمكن القول بأنك
 ي فسنة وهي الفترة التي يغطيها التخطيط، وهي ين من خالل فترة زمنية معينة، من العامل

 ،24" لعادةا
أي العمال  وأنواعهمل عدد العما دي يعني أساسا تحد البشرية رداو لما إن تخطيطار فاختصب و 

 المطلوبين خالل فترة الخطة.
العاملة، حيث دير احتياجات المنظمة من القوى لى تقشرية إرد الب خطيط المواف تيهدو 

 يلي: تحدد بموجب هذا ما
 .(ةشرك ،ةهيئ  مؤسسة، ز،ها)ج محددقطاع  يوبة فنواع الوظائف أو األعمال المطلأ ▪
 طلوبة مع تحديد مواصفات الفرد.ف المظائ للو من كل نوع  عداد األفراد الالزمينأ ▪
 داء حجم عمل معين.ارد البشرية ألة المو نها خطع ية التي تعدلفترة الزمن ا ▪
ورغبة  عداداالمواصفات النفسية واالجتماعية المناسبة التي تجعل الفرد أكثر است يد حدت  ▪

  .ةبعمال المطلو ألا اءفي أد
لبيانات األساسية لكثير من إمدادنا بال خال ة منالبشري  مواردهر أهمية التخطيط للظت و 

 ضح هذا في النقاط اآلتية:نو رية، و ارد البش و الم وظائف إدارة
جراءات تخص االستقطاب ظمة على مرامساعدة المن  -1 جعة وتطوير سياسات وا 

 .ز والمكافآتفاحو الريب و والتد ،تعيينواالختيار، وال
 دقة.ا ب ططها وخ أهدافه تحديدة الفرصة للمنظمة لاح ت إ -2
ها في أهداف لبلوغ تاجه من عمالةتقديم يد العون للمنظمة للحصول على ما تح  -3

قوى العاملة المتاحة مع ضمان فعالية ورضاء ثل للالمستقبل، بهدف االستخدام األم
 العاملين.

 .ميظي يكلها التنه عةاج لمنظمة لمر ل لفرصةإتاحة ا -4

 
 .90ره، صذكبق هر، إدارة الموارد البشرية، مرجع سحمد ماد. أ 24
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   ة.مقنعبطالة اللا ظاهرةالتخلص أو الحد من  -5
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خرى ألظائف اة والو موارد البشريالترابط بين تخطيط ال
 .135كره، صة الموارد البشرية، مرجع سبق ذلمصدر: صالح عبد الباقي، إدار ا     
 يط للمشروعطتخالبشرية بد الر مواال طيطـة تخـالقـعثانيا: 

وفي أبسط الصور عن  ،وعللمشر  ال عن التخطيطصالبشرية بانف يط المواردخطتم يت  ال
ود خاصة لتقديرية( للعام الجديد هناك بن ا موازنةاألخص الخطة )على قيام المشروع بإعداد ال

سكان ومواصتكلفة العب   .رها(ي الت وغمالة )أجور وتدريب وحوافز وعالوات وخدمات وا 
ل الة خالهيكل العميف ب لتكاوتتحدد هذه ال ،ازنة(مو لأو ا)ها في الخطة ـج راإديجب  

 عام الخطة من نوعيات وأعداد لهذه العمالة.
ذا كان المشروع و  ة(، ة الخمسي أو الخط ةاإلستراتيجي مثل الخطة وات )مدة سن يخطط لا 

ا ي وجوللتكنظيمه واناته وت ويجب تحديد شكل المشروع في المستقبل من حيث استثمار 
 .لبشريةمن الموارد ا ةل ذلك إلى احتياجات محددك ةترجمو المستخدمة، 

تخطيط الموارد  

 ةـــيرـبشـال

  يفـتـوص

 الـوظـائـــف

 م ـييتـحـليل وتـق

 لالـعــمـــــ

 داداإلعــــ

 والـتدريـب  

طاب االستق

 واالخـتيــار 

ـــاءة تـقييم كـف

 اءدألا
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 ةـموارد البشريـلل طـطـن يخـمالثا: ث
ؤون ـ راد وشـ لمشروع إما على إدارة األفل اية داخارد البشر و خطيط للمء التقع عبي 

 .وعلمشر ية في اساألسا ين )الشؤون اإلدارية( أو على وحدات اإلنتاج والتنفيذلعاملا
ين إدارة األفراد البشرية ب  يط المواردتخط مثاليا تقريبا لمهام وزيعات الي ت يعطي الشكل الو 

   مديرين التنفيذيين:وال
 الـمـديـرون الـتنـفيذيـون ةبشـريـ رد الـ إدارة الـمـوا

ف المشروع من تخطيط القوى د أهداتحدي  -
 .العاملة

 تاعلومات واإلجراءتصميم نظم الم -
 . ملةاالعى قو طيط الصة بتخ خاالاذج والنم
وى تخطيط الق ءار ج البدء في متابعة إ -

 ملة.العا
 جمع المعلومات من المديرين التنفيذيين -

 ام.األقس بصدد احتياجات
 التنبؤ باحتياجات المشروع كله وتجميع -

 االحتياجات الجزئية في خطة كلية.
ة عمل في ـ طـ خ ترجمة االحتياجات إلى -
 ب.الندية و الترق و  قلالن  تعيين ولا

مة لألداء، ز مال والوظائف الالد األعحدي ت -
 يها.لمهارات ومواصفات شاغلتحديد او 
املين األقسام من العتحديد احتياجات  -

 ا على حجم العمل.استناد
والتنقالت وتحديد  التخطيط للترقيات -

 احتياجات العاملين من التدريب.
ة ار ن إدمرسلة ملعلومات افاء الماستي  - 

 ى العاملة.لقو اخطيط بصدد ت د األفرا
القوى  ةقشة خطة ومناـ داري إلاالمراجعة  -

 ة و مدى مناسبتها.العامل

 
 ذيينألفراد والمديرين التنفيبين إدارة ا لبشريةوارد االم ليات تخطيطتوزيع مسؤو 

   92بق ذكره، صاس أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرية ، مرجع. د: لمصدرا
 

 ةـبشريلرد ااو ـطيط المـتخل ـحراـمبعا: ار 
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ستوى المنظمة وتكون إنطالقا من م ة علىلموارد البشري اتطلب عملية تخطيط ت 
لطلب، ثم بين ظروف العرض وا التوفيق لة، ثمالعما ثم الطلب علىالة العمالعرض من 

 :25ل هيابعة تنفيذ خطة القوى العاملة وهذه المراح تقييم ومت 
 حلةر ف الحالي للقوى العاملة كمقالمو  ةلة تتم دراسح ر لما ي هذهف :الةملعرض من العا .أ

ص سجل متكامل يخمعلومات عن الحالة الراهنة للعمالة بالمنظمة في وين أولى، بتد
بيانات شخصية، الحالة : ساسية مثلويتضمن بعض المعلومات األ. ملينالعا

 .وى األداءالتعليمية، التاريخ الوظيفي، مست 
ية خالل ر الموارد البشنبؤ بموقف الت  لةمرح م في هذه الت ي  :ةملقوى العاال ىلطلب علا .ب

 ،بلالمستقلمنظمة في لخطة، ولن يتسنى هذا إال بتحليل أهداف واستراجيات اافترة 
منظمة مواكبة كل التغيرات الطارئة  جب على الفأكثر يتو  ثركأ وكي يتسم التنبؤ بالدقة 

 .لمقبلةا رةفت ها في الالت ح تأثير على العمالة و ألنه يعود بال
قع على تياجات الطلب المتو ح ال بالتقديرات اعند قيامن  :لب والعرضن الطييق بفو لتا .ج

نحصل على  رية خالل فترة الخطة، قدد البشالموار عرض من الموارد البشرية وكذا ال
له كما قد نحصل  لعاملة ينبغي اتخاذ التدابير لتوفيره عند الحاجةز في القوى اعج 
 .لةماض في العفائ  على

تابعة تنفيذ م ومتقيي  مرحلةالي هذه فيتم  :ة القوى العاملةذ خطيتنفة ابعم ومتقييت .د
كون ناجمة ت أواًل بأول والتي فات إلنحراصحيح اة لت خطة القوى العاملة بصورة منتظم

 ىوحت ء التنفيذ ، لذا واقع العملي اثناـ اء التخطيط والـ ري أثنـ نظـ صور الالفرق بين الت عن 
  .لخطةتنفيذ ا ءابعتها ورقابتها أثناجب مت ي ليا معة طر كانت مسكما  رو ير األمتس

 

 

 ةـلول الالزمـات والحـعوقـلماخامسا: 
 

 . 64ص رجع سبق ذكره،رية في المؤسسة، مالموارد البش مينتثنية ريم، تسيير و ادر، مجاجي هقال  بلجردي عبد 25
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ا في النقاط تخطيط الموارد البشرية نوجزهسبب سوء تنتج ب تي قد للمشكالت اناك بعض اه
 التالية:
 د.وع والعدالن  تياجات من حيثع االح تارة مدم توافق القوى العاملة المخ ع 
  ريب.دختيار والت ستقطاب واإلاإل تياعملإضطراب في ث دو ح 
  ة وجود حالفي  تاجية المرتبط إستخدامها بعنصر العمل،اقات اإلن طعطيل الت

 الة.جزالعمع
  المفاجئة لتغيرات العمالة )الترقية،  دوث إضطراب في األداء نتيجة للتغيراتح

 الخ(،،،،،،ةلتقاعد، الوفاالة، النقل، ااإلستق
  أخرى. فوجود عجز في وظائ ظائف، و لو ا بعض ة فيفي العمال ئضفاد جو و 

الية ة او ح تاريخي اء الوقوع في هذه المشكالت يجب توفر المعلومات سو  تفادىحتى ن و 
 دارة. مشاركة والتفاعل بين أقسام اإلالمراجعة، الأو مستقبلية، الحركة والتجديد و 

 ةـريوارد البشـالماسي لتخطيط ـنموذج األسلاادسا: س
على الموارد طلب المشروع  نلى مقارنة بي البشرية عارد و المط عتمد نشاط تخطيي 

كل نموذجا يعتمد على نفس ذا الشيقدم هلموارد، و المتاح بالفعل من هذه ا والعرضالبشرية، 
 يلي: الفكرة فيما

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مشروعأهداف ال

 بـلـطـــال
 

 

الموارد البشرية  مطلوب منلا دتحدي -
 من خالل فحص: 

 ج ة اإلنتاخطة النمو وزياد -
 تغيير عبء العمل. -
 .ا العمليير تكنولوجيتغ -
 قتصادية.تغيير الظروف اال -
 الشركة.ير تنظيم تغي -

 رضــعـال
 
رية وارد البشديد المناخ من المتح -
 :خالل فحص من
فة لحركة وتدفق القوائم المختل -

ول إلى لخروج من والدخبا العاملين
 .اء الشركةجز أ
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 ةريالبش واردمال ج تخطيط االحتياجات منوذنم
 93رد البشرية، صوامارة الر، إداهم المصدر: د أحمد

 
 
 
 

 اختيار واستقطاب الموارد البشريةاسة : سينيلثالب االمط
واالستقطاب لما تحتاجه  خطيط الموارد البشرية تلجأ إلى البحثمها بتياق عدإن المؤسسة ب

يينهم في تعم يت م ـعينة ثمات واصفـ مأفراد تتوفر فيهم ار ما يالئمها من من عمال وتخت 
األفراد المؤهلين من اء ب وععن وجذب البحث ايتضمن االستقطث " ي يدة بح الجد همصبمنا

 .26ة " ائف الشاغر لشغل الوظ
 ةـل استقطاب الموارد البشريـائـووسصادر ـم األول:رع الف  

 
 . 99، مرجع سبق ذكره، صإدارة الموارد البشرية ،راوية حسن 26

 

 لفائض أو العجزتحديد ا
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 بقطاراد شغلها حيث تقوم باست ؤسسة بتحديد عدد معين من الوظائف التي ي الم قومت 
 المؤهلين؟األفراد  هو مصدر هؤالء ما :وحلسؤال المطر ين لذلك يبقى اهلمؤ الفراد األ

د  بأفرا فة إمابشغل وظيالحصول على القوى العاملة: يمكن للمنظمة أن تقوم ر دصام
 ظمة.ارج المن متواجدين داخل المنظمة أو بأفراد خ 

 :ليةـداخـادر الـمصـال -أ
ين لمؤهاألفراد الدر للحصول على صالما أفضل املةعال ان المنظمة من القوىر خز عتب ي  ▪
اصبحت  او التي الجديدةالوظائف  المستخدمة المؤسسةشغل ت و شاغرة، لشغل الوظائف ال

عن الوظائف ويكون اإلعالن  27الداخلية اول االمر الى امكانيات الترقية جوءباللشاغره 
إحدى هذه ق ري ط يتم عنلية خ ادر الد الشاغرة داخليا، كما أن استقطاب األفراد من المصا

 ي.داخل ف شبهوظي ت ال تحويل،ل واللنقا، رق: الترقيةالط
 نها:لية مالمصادر الداخ زايا لالعتماد على عدة مناك ه ▪

 م وكيفية تشغيلها.مات أكثر عن منظمتهلو ملكون معاد ي فر أل -
 يكون لديها فكرة جيدة عن نقاط القوة والضعف في أفرادها. مة منظال -
 فراد.األ نع تكلفة البحثإلى تخفيض  ؤديي خلمن الدااب طقاالست  -
 .ات العاملينبر خ ادة منفاالست  -
 منها:لعيوب و ال تخلو من ا ثلما لها مزايا فإنهام ▪

 راد.بين األف والتوتراسية خل قد تولد الحسالدا ية منالترق -
 حرمان المنظمة من الكفاءات البشرية من خارج المنظمة.  -
 :يةـارجـالخ رادـمصـال -ب

 عتماد علىباالرة الشاغ لشغل الوظائف ذاتي فاءظمة من اكت غم ما تحققه المن ر 
التوظيف الخارجي للعمال  أ الىتلج أن عند الحاجه نفسها ها تجد إال أن المصدر الداخلي،

 
 .عامللل عاملا المتضمن القانون األساسي 1978  تو أ 50ؤرخ في الم 12-78رقم  نقانو ال  من 2فقرة  54المادة  27
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واء ـ صة، سات الخاللحصول على ذوي الكفاء 28الوطنيين بما في ذلك من هم خارج الوطن
 : رادم المصمن أهبها أو خارجها و  شطتن  لية التيح اطق المـ في المن 

  يل.ت التشغالفي وكا إلعالنا ▪
 ارس.والمد تلجامعاا ▪
 لترشيحات من قبل موظفي المنشأة.ا ▪
 يلي: رجية ما المصادر الخا عتماد علىيا االمن مزاو 
 ارات المتاحة.المواهب والمهء م وعابر حج ك ▪
 نقطة إيجابية. مهة وتعتبر أميدة للمنظؤى ووجهات نظر جدستقطاب أفكار ور ا ▪
 :ن العيوب وأهمهام و لخ ا ال تأنه امك
 ال وتقييم األفراد المحتملين.تصالب واذج لية العسر عمت  ▪
عمال إلى ال وء المسؤولينـ سبب لجـ مال المنظمة بـدى بعض عـ ل نقصبالحساس د اإلـ ولـ ت  ▪

 ة.من خارج المنظم
المطلوبة  لةاملعيدي ااب لألطستقموالي مصادر البحث واالسوف نوضح في الشكل الو 
 ة: لمنشأبا
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 قونالموظفون الساب -3
 

 طالبي العمل.اإلعالن ل -1
لمدارس أو المعاهد جامعات واال -2

 الفنية.
 لسابقا لشخصيةالطلبات ا -3

 تقديمها.
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سن تعيين أح  لمؤسسة منواسطتها تتمكن التي ب أنه العملية اار ب االختي  ما يعرفك
ة جي معدالت إنتا سة قصد تحقيق أعلىاغرة بالمؤس الوظائف الششغل ل وأفضل األفراد

  .30افهاأهد تحقيق وبالتالي
 :تيارـاالخوات ـطـخ .أ

ختاره حيث يشترط في الذي تمؤسسة إلى أخرى، ن م يارات االختختلف خطو ت 
القانون األساسي  يها فيالمنصوص عل وطلة من الشر وفر على جمن يت فة أللوظي  المؤسسة

 يلي:تنص على ما  31للوظيفة العامة
 : تيةفيه الشوط اآل ة ما لم تتوفري ومعمظيفة ن في و اأيا كال يمكن أن يوظف 

 .يةري الجنسئ أن يكون جزا ▪
 .وقه المدنيةتمتعا بحقأن يكون م ▪
لوظيفة المراد االلتحاق ائية مالحظة تتنافى وممارسة اأن ال تحمل شهادة سوابقه القض ▪

 .بها
 .أن يكون في وضعية قانونية تجاه لخدمة الوطنية ▪
لوبة لاللتحاق طالمؤهالت الم والذهنية وكذا يةدن والقدرة الب  ر فيه شروط السنأن تتوف ▪

  بهااللتحاق راد اظيفة المو بال
المتقدمين  ستقطاب عدد منلشاغرة واا ئفن عن الوظابعد اإلعال :دامـات االستخـلبـط -1

ستبعاد البعض منهم ممن ال ة، فيتم استقبالهم وتعد لهم مقابلة مبدئية اللوظيفلشغل هذه ا
أن  بقوات ممن ختيار ويطلب الت اإجراءامال ة الستكط الخاصرو لشفيهم بعض ا رتتواف
ي، عمل بأسلوب ومصممة جاهزةلبات ستخدام، وعادة ما تكون هذه الطاال باتفوا طليستو 

 
لنيل شهادة ليسانس، جامعة  ة في المؤسسة، مذكرةب واختيار الموارد البشرياقطبح وابل، سياسة استيوسف فضيل، را 30
 . 728، ص2005لمدية، ا

 . ألساسي للوظيفة العامةن االمتضمن القانو  0062جويلية  15المؤرخ في  30-06من األمر رقم  75المادة  31
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 للعمل،لحصول على المعلومات التي تخص المتقدم ية لو الوسيلة األساسلب هألن هذا الط
 صالحيته. ةوالتي بموجبها تتضح مقدرته ودرج 

واجب مة الالعا ر الشروطمن تواف دالستخدام والتأكا تاطلب ة جعمرا دبع :اراتـتبـاالخ -2
تجري على كل مترشح قبل ، ف الخاليةغل الوظائين لشمتقدمتوافرها في األشخاص ال

فحوص طبية وامتحانات واختبارات مهنية تسمح للمؤسسة  التوظيف ودون التعهد بذلك
ئمة هذه اوتحدد ق لمهنيةه ات ستعداده وكفاءنية والفكرية وادب لامكانياته ا المستخدمة بتقدير

وتوجد  32ةتخدمونوعها في القانون االساسي الخاص للمؤسسة المسبارات واالخت الفحوص 
تبارات االستعداد والقدرات، اختبارات الذكاء، اختبارات األداء، اخ رات: الختباعدد كبير من ا

 ية.خصات الشختبار امل، ل للعالميو اختبارات 
ائج بعض دام ونت االستخطلبات ن ألمنظمات ب ا منادا قاعت  :ةالشخصي تالمقابال -3

ية ت شخصراء مقابالإلى إج  راد، لجأتعلى األف كافية للحكمتبارات قد ال تكون االخ 
ب لمقابلة تقيس بعض الجوان، فاهذه الخطوةجاعة ظيفة، إيمانا منها بن للمتقدمين لشغل الو 

 اعي.ه االجتمقميوله وتوافلفرد و ام على شخصية كح ارات بلوغها كالب تخ تستطيع اال التي ال
بيانات التي أعطاها تعتمد اإلدارة في التحري عن صحة ال: ب العملعن طال تتحريا -4

 ولكن وأساتذته،أصدقائه  وكذلك، ل الذين عمل معهم سابقاألعمااأصحاب  ى أراءقدم علالمت 
ن قدم مالمت  اهي كان يعمل بت لرأسا بالمؤسسة ا لااالتصدارة تحيز فضلت اإلخوفا من ال

عادتهاستعالم  موذجبملء ن همالبت بمط وذلك قبل،  إليها. وا 
خصية لألشخاص المتقدمين الش والمقابالت تاراختب االتبعا لنتائج : نالـتـرشيح للـتعـيي – 5
بإعداد  ةلمنظمبارية شالب دارة الموارد لمدير المختص، تقوم إالتشاور مع ا وبعدلعمل، ل

 
لغى بموجب )المللعامل  العاماألساسي  المتضمن القانون  1978أوت  50المؤرخ في  12-78رقم   نقانو المن  45دة الما 32

 (. 11/ 90القانون 
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دارة العليا اإلى األمر علرض مهيدا لعت للتعيين،  نلصالحي االمترشحين ء امكشوف بأس
 ختصة.قرار التعيين من السلطة الم واستصدار

  يلي:متقدم للوظيفة ما راء الفحوصات الطبية على الإج  يهدف: ـطـبيلاف ـكشـال – 6
 الصحية. وظروفهه ع حالت تفق مت التي  في الوظيفة وضعه وضمانماية الموظف ح  ▪
 دي.مع بمرض مصاب مرألبان المعني كا إذا ينالموظفماية ح  ▪
 ظر المؤسسة.من الموظف على الوجه األكمل من وجهة ن االستفادةمان ض ▪
 للعاملين.   والحوادث والمرض الحماية عن طريق تفادي مشاكل الغياب تكاليفقليل ت  ▪
 قة، يصبحالساب  لمراحلالل اخ  منل ن للعممرشحو لبعد تصفية ا: عيينقرار الت اتخاذ -7 

عند توظيفه بناء على تقدير العامل  ويتسلم واجبامرا ين أبولن المقلمرشحي ا ني يالقرار تعاتخاذ 
 الداخلية واالختباراتأو االمتحانات /و ومراجعه المهنية وامكانياته داتهجمالي من خالل شهاا

 دارة واإلسم يات مدير القحصالن عين يدخل ضمت إن اتخاذ قرار ال ،33مستخدمةؤسسة الللم
لصغيرة في المؤسسات الكبيرة، أما المؤسسات ا وهذاشغلها،  داة المر فوجد بها الوظي ت  تيلا

 ار النهائي.اتخاذ القر لذي يقوم ب لعمل هو اا حبفإن صا
 

 عملـرد للـفـم الديـقـتثانيا: 
م ئه في القسزمالل يدالموظف الجد قرار تعيينه، يقدم واتخاذف الجديد عد اختيار الموظب 

النسبة للعامل بارتباك في العمل حلة ب ميز هذه المر ت ، بحيث تايينه فيهتم تع لتياة أو اإلدار 
م المنظمة أن تقو لك على من الفشل، لذ وخوفه، تهومسؤوليااجباته بط و لضبامعرفته  وعدم

 ،ديدعلى الفرد الج  ياور وفرا فعاال ي مج الفعال لتقديم الفرد للعمل يؤثر تأث فالبرنا بتعريفه بها،
 الفرد. لاح أو فشفي نج الحاسمة و قطة الفاصلة الن  لكقد يش بل

المعمول  والنظم ة عامة عن التعليماتكر ف عن الوسيلة التي تنتهجها المنظمة إلعطاءو 
دارة األفراد أو مدير اإلدارة ير إأو اجتماع مع مد في محاضرات عامة تتمثلبها، ف
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 ومدى نيوالتعي  االختيارة سااءة سي على كفللحكم  مقاييس يرخ يضع هذا األ ثالمختص، حي 
 اييس: هذه المق ومنهذا الشخص،  ارتي حها في اخ جان 
 عمل.ال في تابعة المواطنم 
 يد.الجد عمله وظروفع زمالئه م د في التأقلممكانية الفر لتعرف على إا 
 عمل المناط الة يعمع طب تههالؤ وم وخبراته وأداءهعلى مدى تناسب قدرات الفرد لتعرف ا
 .هب 

، فالمنظمة والفردة المنظم ت كل منة حاجاجب مراعاي د للمنظمة يم الفر دالل تقخ  نم
شباعللزبائن،  دةذو جو منتج أو خدمة  ميقدوت بتحقيق الربح، تهتم  فراد، وتغطية ت األحاجا وا 
يجب  ذال التوظيف،عن  جهة أخرى فالفرد لجديد مهتما بالمزايا الواردة ومنقي، لب السو الط
 ويتضمنلفرد للمنظمة فعال لتقديم اج برنام دبوجو  والفردمنظمة لحاجات اق بين ث توافحدو 

زايا يضات، المظام التعو ـ، ن واإلجـراءات، والسياسات، ةمالمنظ امة عنـ نظرة ع طياته:ي ف
 الحوادث. ومنعمن، لفة، األالمخت 
عرف يتى صمم حتنامج مبر ل فيكون وفقا ،والوظيفةما من خالل تقديم الفرد لإلدارة أ
 .34يلي اهذا البرنامج م يتضمن قوم بهاالتي ي  ةفالوظي ى إدارته أو لالفرد ع

 ائف.القة بين الوظعتنظيمي والالهيكل ال ل:ثمأو القسم وظائف اإلدارة  -1
 ة مثل: توصيف العمل.وظيفت الت ومسؤولياواجبا -2
جراءات وقواعد ولوائح ال -3  ة.ر داظيفة أو اإلو سياسات وا 
 ة.إلدار اأو  في القسم جولة عامة -4
 هم.الذين سيعمل معراد اآلخرين فلفرد لألاتقديم  -5

عرفها لتي يجب أن ي المعلومات ا لكلث التعيين الفرد حدي  بستيعااكن ما يصعب من ل
لذا  واحدة،الخاص هو كونه يتلقى كل المعلومات دفعة  سمهة قمة أو إدار نظعن الم

 
 . 82في المؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص ريةين الموارد البشمتثو ير ريم، تسي يةنردي عبد القادر، مجاجي هبلج 34
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، ما عدة أياملاعتين مدتها عن س ديرة ال تزي قص راتعلى فت لومات عملتقديم هذه ا يستحسن
مة ية والهارور ألمور الضن اوم ،بها واالحتفاظالمعلومات المقدمة  احتمال استيعابد من يزي 

لمدير والوقوف على كيفية أدائه للعمل واكتشاف بل امن ق تظمة للفردلرسمية والمن والمتابعة ا
عين و ب في األسالمتابعة  ها تكون هذدة موعا لعمله،أدائه ق تواجهه وتعو  أي مشاكل قد

يم الفرد دالحالي لتق ان البرنامجيهدف بدوره إلى تحديد إذا ما ك قييم الذي، هدف الت وليناأل
جب أن تحصل المنظمة على معلومات ا ي كم ،نث التعيي اجات الفرد حدي عمل يقابل احتي لل

 .برنامجالييم فعالية قمرتدة من هؤالء األفراد لت 
 مؤسسةية في الرد البشر االمو نمية تدريب وت : سياساتلثالثالمبحث ا

فته. عالوة فية أداء وظي ى كي د علالفر د أن يتدرب الب الفرد وتقديمه للعمل،  بعد تعيين
وبعد تقديم الفرد  ،راته واكتساب مهارات جديدةبتحديث مهاد أن يقوم ـ فرد الب ى ذلك، فإن العل

ساسية ألا ولياتؤ سن المقدامى ماد الر األف، وتدريب رد الجديديب الفر تد، و وللمنظمة للعمل
 تحفيزهم. منظمة و فرد بالـ ء الى تقييم أداهذا وباإلضافة إل ،البشريةة الموارد إلدار 

 : سياسة التدريبألولالمطلب ا
 

من  ايرهة األفراد على عملية االختيار وتقييم األعمال أو غمهمة إدار ال تقتصر 
اد فر لأل نتاجيةاإل فاءةالك عإلى رفتتعدى ذلك  يفه ،ا دراستنات من خاللهلتي مر ا جائبالو 

عدادهم لممة بتدريب والبرامج الخاص العاملين عن طريق وضع السياسات هم ارسة أعمالهم وا 
و تحسين أ عمال التكوينأو أو الدورات أالدروس  ةمتابع ليتعين على كل عامف ،ومهامهم
ميقها تعو  ولوجيةن والتك والمهنية مةاالع د المعارفدم بغيه تجدي تخ مساللذي ينظمها االمستوى 

 فة.قل تكلوأقل زمن وأ حقيق أكبر قدر ممكن من العمل بأقل جهدوذلك لت  35اهوير او تط
فع الكفاءة اإلنتاجية الهادفة إلى ر  طة اإلداريةة بين األنشذا يحتل التدريب مكانة هامل

تهم فراد وقدرااأل مهاراتيير في إحداث تغ حاولةم يقذلك عن طر و  لموتحسين أساليب الع

 
 .ملبعالقات الع علقالمت 9019 ريلفأ  21رخ في المؤ  11-90رقم   قانونمن ال 85المادة  35
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ناحية  وير أنماط السلوك التي يتبعونها في أداء أعمالهم منطتهدف ت كما يس ناحية،ن م
 .أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـتدريـال ةـاسـوم سيـهـفـمل: الفرع األو
ية ح ان لالفرد من ا يجابي ذو اتجاهات خاصة تتناول سلوكتعديل إ لتدريب هو عمليةا

نسان وتحصيل ها اإليحتاج لالتي  لخبراتوا فر اـ معـ ساب الـ كإل كية وذليفوظـ المهنية أو ال
تم ه يتوظيف رد بعدريب كمرحلة انتقالية للتوظيف، فالفتدويعتبر ال، 36تنقصه المعلومات التي

 ،عها المؤسسةريبه على اآلالت وطرق اإلنتاج التي تتب بتد إدماجه في العمل الميداني وذلك
يدة، م الجدي وظائفهمال فج العدماإل يبة التدر وظيفب  ةي رد البشر ذا تقوم إدارة المواهل

ف على ة وتشر ة التي تعدها إدارة الموارد البشري بي البرامج التدري والنهوض بقدراتهم عن طريق 
 يذها.تنف

ية، في ظل التغيرات االقتصادية، واالجتماع خاصةويمثل التدريب أهمية كبيرة 
 نمو  ،المنظمةات اتيجيستر إف داعلى أه بيرةك ةج تؤثر بدر ة والحكومية، والتي ي ج و لوالتكنو 

ي ارات التي تم تعلمها فـ مهـقادم الـ ت ى ؤدي إلـ ألخرى، فإن هذه التغيرات يمكن أن ت ية اناح 
التدريب بأنه "  " STEPHENS، وستيفان DUNNدين  "رف الكاتبان ويعقصير، وقت 

معين،  لمـ على أداء ـ نسان عإلا ن قدرةى تحسي ـ التي تهدف إل ةي مة أو التنظي الجهود اإلداري 
 .37" ؤسسة التي يعمل فيهاـ مـ حدد في الـ دور مـ ام بـ أو القي 

 
  ، 2001، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، ايتراك للنشر والتوزيع ،نمسؤولي شؤون العامليمهارات  د عليوة، تنميةد. السي 36
 . 51ص
 . 232ص  ،1996األردن،  ق،  ارة األفراد"، دار الشرو "إدرة الموارد البشرية، إدا نجيب شاويش. طفىمص 37
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الفجوة بين قدرات  تضييق ن مدخلدريب إلى " تلك الجهود التي تندرج ضمت ليشير او 
 .38" ل ومتطلبات الوظيفةعموكفاءة القائم بال

 والجماعة من دفر لات في يراب يهدف إلى إحداث تغي ر دت عريف فإن الانطالقا من الت و 
ات تجاهواالالسلوك  العمل،معدالت األداء وطرق  هارات،ت والمالخبرا ت،لوماالمع حيةان 

نتاجية عالية. ئقين للعملالماعة مما يجعل هذا الفرد أو تلك الج   بكفاءة وا 
 
 

 

 لـفـردـتدريـب للـمؤسسة واية الأهـمـ: فرع الثانيال
ن غرضين أسـاسيي  و يخدمهفنتاجية، رة في اإلث صر المؤ ريب مـن أهم العناتدلـ ا ريعتب  
وماته وتكثف مهارته وتعزز اتجاهاته معلفبالنسبة للفرد ترفع قدراته وتعمق والمؤسسة  للفرد
األمر الذي يترتب  ،تهويستقيم سلوكه، ويحسن أداءه وترتفع إنتاجي  العمل،يجابية نحو اإل

فادته من فرص و  ينموه الوظيف عليه ا لى هذافة إضإلاه، بأمام المقترحة الترقيةتقدمه وا 
 فس وتقدير اآلخرين.الن والذهنية مثل: تأكيد الذات، واحترام لنفسية اجاته اح إشباع 
ظ تكوين القوى العاملة المالئمة، ويحافهم في يب يساسة فإن التدر ما بالنسبة للمؤسأ
ية ويمكن البشر  المواردحسن استغالل  مل علىيعو  ءداا يرفع األاستمرار مالءمتها كمعلى 
 :39اليةقاط الت ن دريب في الالت أهمية  زاإيج 
 .والتلفباإلقالل من نسبة الضياع  وذلك وعوالن النهوض باإلنتاج من حيث الكم  -1
تركيزا حول عمله  وأكثرفالمتدرب يكون أكثر تحكما في اآللة  حوادث،عدد التخفيض  -2

إلى  مما يؤدي لى اآللةعلسيطرة را ما تضعف عنده اثي ك يذلدرب اير المت عكس غ
 دث.  او الح 

 
  لمدية،ا جامعة مذكرة ليسانس،رها على أداء المؤسسة، يتح، قرمزلي محمد، إدارة م. البشرية مكانها وتأثاطي فاشعو  38

 . 40، ص 2002
 .رهرجع سبق ذكمة، شريبعلي عبد اهلل، محاضرات في تسيير الموارد ال د. 39
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غيرات في مناصب العمل، ن الت ليل مبالتق وذلكعند األفراد،  والمرونةقرار الست دة ازيا -3
الضرورة كغياب فرد يزيد استقراره كما أنه في حالة  وبالتالي ظيفته،تدرب يتكيف مع و فالم

 لتدريب.من ا خرآ دويضه بفر ن تععن وظيفته يمك
ية التي يكتسبها هلاأل ورغم د األولية،موافي ال فلت والالضائع  الوقت نالل مقاإل – 4

شاعة ومعنوياتهرد أداء الفالتدريب في رفع  بعض  نا نجدل، فإن تعاون بين العماروح ال وا 
 يب. تعطي األهمية الالزمة لوظيفة التدر المؤسسات على المؤسسات األخرى ال

 بيةـريدتـات الـاجـتيـد االحـديـتح ث:لاثالفرع ال
مثل تحسين وسائل  التنظيمية،هداف ق بعض األب ناحية تحقيي ر ه التدج و يجب أن ي  
هذا أن  ويعني ،للتشغي اأو تخفيض تكاليف  الخدمة،تحسين جودة المنتج أو  تاج،اإلن  وطرق

في تحقيق  مهاسوت قد تساعد  نشطة التدريب التيدها فقط ألالمنظمة يجب أن تسخر موار 
 لتدريبية.حتياجات ادقيق لال تحليلمنظمة  ة في أيي بألنشطة التدري يد ادتح  لبتطوي أهدافها 
 :40دريبية وفقا لثالث مستوياتديد االحتياجات الت عامة فإنه يمكن تح  وبصفة

  .التنظيمي حليلالت  -1
       .)رةاإلدا)الوظيفيةتحليل الوحدة  -2
  .تحليل فردي -3

 رانودو ب ياغلت امعدال لتي توضحالسجالت تحليل التنظيمي، فإن الا ىوعلى مستو 
المنظمة. فعند حدوث  تعتبر مؤشرات موضوعية للمشاكل خالل والحوادث، تأخيرلاو العمل، 

مكانيةالمشاكل  بعناية، لتحديد لسجالتهذه ا حصن تفأي مشكلة يجب أ خالل لها من ح  وا 
 التدريب.

تدريبية اجات الي ف االحت ت األفراد اكتشاجاهاات  تااستطالعخالل أيضا من  ويمكننا
 .          رةواإلداي ويين التنظيمت كل المس ىعل

 
40

 . 164كره، صة، مرجع سبق ذبليموارد البشرية رؤية مستقال د. راوية حسن، إدارة 



46 

 

ري اإلدا مي، أو ظيستوى التنحتياجات التدريبية على المالطرق المفضلة لتحديد اال ومن
ئلة أسهذه القائمة على تنمية  وتنطوي ،اءة استقصأو الفردي، هي من خالل تطبيق قائم

ديد أي الفرد تح  سؤالية، ثم لاء الوظيفة بفعألدا لمطلوبةض المهارات احديد بعت  ىلعتحتوي 
بعض المجاالت التي يتم تحديد  ومن ،أنهم يحتاجون فيها تدريب دلمهارات التي يعتقا

 : 41اء جات التدريبية فيها من خالل قائمة االستقصااالحتي 
 كيفية تحسين الوقت بفعالية. -1
 .ل العمللضغوط في مجاا ةجلتحسين معاية كيف -2
 .الفردية ةتحسين اإلنتاجي ية فكي  -3

إجراء أي نوع  بلقو  ومنظمةدريبية بطريقة دقيقة االحتياجات الت ل بتحلي القيام ويجب
 يب.  من أنواع التدر 

 

 بـتدريـل ا لـائـرق ووسـطالفرع الرابع: 
 وتحقيقظمة منلل ات التدريبيةا، لتحديد االحتياج يمكن استخدامه وجد عدة وسائلت 

 لوسائل: هذه ا بين ومنأهدافها 
 

به  عمل، فيقومفي مجال البالنسبة للتدريب  :الدوري للعمل روالتغيي ال العمل في مجدريب الت -أ
يؤدي له أن  ويسمحلفرد كيفية أداء العمل يوضح لحيث  ،لقدامى أو المديرأحد العمال ا

 العمل تحت إشرافه كمدرب.
 لاكل من أشكوم به، شقالذي ي  " JOB ROTATION "مل لعل يغيير الدور لت ا وبعد

 .لعمل أو القسمخالل وحدة ن الوظائف المختلفة د عددا ميتعلم الفر  ب،التدري 
أهم المزايا التي يحققها هذا  ومن محددة.زمنية ه الوظائف لفترة الفرد كل من هذ ويؤدي

 ، رادـ ألفد اـ أح ثال عند تغيب لما لفعلى سبي  ،سمالق لنوع من التدريب هو تحقيق المرونة فيا
 نه.بالعمل بدال ميقوم أن  يمكنفرد آخر  فإن

 
 . 165مرجع سبق ذكره، ص ة،راوية حسن، إدارة الموارد البشرية، رؤية مستقبليد.    41
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دريب في مجال العمل بطريق م بالت للقيا إتباعهادد من الخطوات التي يمكن ـ ع اكوهـن 
 الخطوات في اآلتي:  ثل هذهو تتم فعالة
 ل أو الوظيفة. ب لتعلم العمإعداد المتدر  -1
  سية.النقاط الرئي يدحدت و  اتل إلى مكون تجزئة العم -2
 ة عمليا.يلي تشغال تايوالعملالمعرفة يم دتق -3
 حاولة القيام بالعمل. أو المتجربة  -4

من  ومتنوعتتطلب مدى كبير التي  الحرف التدريب في مجال وهو : نيـمهـب الـدريـتـال -ب   
لتدريب امن  نوعلا تعريف هذا كنويم ،والتقديرفي الحكم  واالستقاللية ،والمعرفةالمهارات 

أو الممارسة  والخبرةتوجيهات لفرد ليعطي ا ن خاللهم امظمة، بأنه نظلمن امارس في كما ي
 ين سنة إلى خمس سنوات.ب ما ب التدري فترة هذا النوع من  اوحتر وتداخل أو خارج العمل. 

 

. لعمخارج مجال اليتضمن التدريب في قاعات الدراسة : الدراسيةصول في الف التدريب -جـ 
ألكبر عدد قت قصير تدريب في و ال ديملتق ةللة فعاوسي  وهو ارا شدريب انت أكثر أنواع الت  وهو 

هذا النوع من  ويصلح ،ئهن بأداقومو ودة بالعمل الذي سي ين لديهم معرفة محدمن األفراد الذ
 .ونظريات ومبادئ، مفاهيم وحقائقة لومات حقيقي التدريب لتقديم مع

 

           بـتدريـلا م ـيقيـت مس:الخا رعفال
نم، هت اد ذـ ا في ح ـ دفـ س هييب لتدر لا  رد ن رفع مستوى أداء الفلها يمكوسيلة من خال اوا 

 هفإن  يجابيةواإلة تبين جوانبه السلبية ليلي ة تح ـ سذا التدريب دراـ هتصاحب م ـ إذا لـ ، فوالـمؤسسـة
 رورية حتىب ضيدر تقييم الت ية عملصبح ت وعليهللمؤسسة، ال وسيلة بالنسبة يصبح غاية 

 معا. سةوالمؤس در ع أداء الفة في رففالوظي  ذهه تساهم
د نتيجة لوجو  القياس،ة لية التدريب مشكلة تقنية تعقد عملي ارسين لعمأمام الد وتقف

تقييم التدريب على درجة  عتماد مثال فيفإذا تم اال قياسها،العوامل المطلوب ير من الكث 
ر ي غبات أن هذا الت إث ةفي في كي  يتمثل نجم عنه خطأك يلذ ة فإنللمؤسس نتاجيةلزيادة في اإل
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هذا التدريب، في سا على كفاءة األفراد الناجمة عن ة تعود أساة حتمي يج نت هو  نتاجيةفي اإل
 وتحفيزد تدريب ، فمثال عن واجتماعيةتنظيمية  تقنية،ل عوامل أخرى أن تدخ يمكن  حين

 .غير صحيح وحدهريب إلى التداج تن اإللزيادة في عل إرجاع االعمال في آن واحد يج 
في أداء الفرد، ة عوامل تدخل عد وجود تج عناريب الن يم التدي قرغم الصعوبة في ت 

مدادهمريبهم، تم تد الذين القيام بمتابعة يمكن على األقل بعملهم وجيهات الخاصة بالت  وا 
ب على لتدري ة اي اليق مقاييس فعيب مفادها تطباستراتيجية تقلل من أخطاء تقييم التدر  وهناك

لغرض جموعة الثانية فاأما الم ها فعال،تدريبلى يتم و د، المجموعة األفراين من األمجموعت
 ب.تي تلقت التدري المجموعة ال وأداءها ى أدائ طرأ علالتغير الذي  منها إجراء مقارنة بين

 تيثر من تلك اللقت التدريب أكلتي طرأت على المجموعة التي ت افإذا وجدت الزيادة 
 ب.تدري علية الافلك مؤشرا على ان ذكمقارنة، ى المجموعة الت علطرأ

الب ة بالسقياس الفعالي لمجموعتين أو كان التغير في مد اختالف بين اوج ا لم ي أما إذ
 ويمكنعلى عدم فعالية التدريب،  كان ذلك دليال التي المقارنة،أقل بالنسبة لمجموعة  أو 

 يلي: ما ل كح راإلى ثالثة م م مراحل التقييمتقسي 
 :األولىالمرحلة  .ب

 التدريب تدريب دراسة احتياجاتمصلحة الهنا يجب على  :التدريب قبل تنفيذ برنامج -
االحتياجات و فقا ألولوية هذه  وطريقته ومكانهتنفيذ وقت اليخصص  وأن نظمةـ كعملية م
م قياس يت  و  ،ب و المتدربيفهمها كل من المدر  وضوح بحيثـد األهداف التدريبية ب كما تحد

  منها:ساليب أوعة بعدة أداء المجم
استطالع آراء  وكذلكيب الذي يمكن أن يفيدهم ول التدر لين حاء العامتطالع آر سا -أ

 م.رؤسائه
توجد عند العاملين  التي والمهاراتات ات تكشف عن المعلومإجراء سلسلة من االختبار  -ب

تدريبية وضعهم في دورات ل ني ب تدر مستوى المنقصهم و هذا بهدف تحديد التي ت  وتلك
 مة.ئمال
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ي حققها لالستفادة منها في وضع برامج لت ا  زايالموايب السابق ر دج التائ ت ن استعراض  -جـ
 .ريبالتد

 

 الثانيةة رحلالم:  
عين لذلك رجاال ارة أن تشرف على تنفيذ التدريب إشرافا يقضا، وتاإلدعلى  :بـتدريـاء الـنـأث -

 ىمدحدد لهم، و الذي  مهم نحو الهدفييرهم ومن تقدتس نسح من  ى تتأكدمتخصصين حت 
 جاتهم.الحتياات للمعلومات المعطاة فيه ومناسبة هذه المعلوم ميعابهست واتدربين له ملول اقب 

 

 لثالثةالمرحلة ا:  

س األداء لدى  بعد انتهاء التدريب تأتي عملية التقييم وقيا :تدريببعد انتهاء ال -
 ة:التالي راسة األبعادويتم التقييم بدب ريالتدتي تلقت المجموعة ال

 نظرتهم نحو المواد والمدربينالتدريب ووجهات  اتهم عنأي انطباع :ينالمتدرب  لفعرد  -أ
 م االستقصاء والمناقشات.ذه المعلومات من خالل قوائ ويتم جمع هدريب. رق الت وط

ريقة للحصول ط سنوأح لتعاريف، لك عن طريق االختبارات واويتم ذ :باالستيعادرجة  -ب
ياس الفرق بين ه، ثم قوآخر بعد دريبالت  بلق راً اختباب ي المدر طعذلك هو أن يعلى 
 حلتين.المر 

 

لتدريب عن انات عن سلوك المتدرب قبل ايجرى جمع بي  :يبالتدر  عدسلوك المتدرب ب -ج
 ا بعد التدريب.شر ثم مقارنتها بسلوك مطريق رئيسه المبا

 

ا ة منهثير كت مؤشراعن طريق  كليتم معرفة ذ :التدريب انتهاء د بعة ظيف عامل لو أداء ال -د
وبعد  لتدريبقبل ا ملالتأخير والعقاب، ويتم مقارنة أداء العا دالتومع اء،الت األدمعد
 لك.  كذ

دي على التدريب، إذا تجلى الدافع الفر ام دريبية على أحسن ما ير ويكون سير البرامج الت 
 د من:الب  ةلتدريب بفعالي ول لكي يتحقق انقه . ومن مالئمة وتجلت بيئة عمل

 .ى الفردلية لدحاجة فعتدريب بلاط رتباا ▪
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 قتناع الفرد بجدوى التدريب.ا ▪
 التدريبية.لتدريب، وتحمسه للمشاركة في العملية إلى ا بحاجتهب قتناع المتدر ا ▪
 مية التدريب.قتناع إدارة المؤسسة بأها ▪
 ليه.ب عر دت م اليق ما ت هيئة الظروف المناسبة لتطب ت  ▪
ظمة معًا، ألنها د والمنفع أداء الفر ر م في ساهت ا ضرورية كونه يبر ديم للت ة التقيذن عملي إ

 واإليجابية لبرامج التدريب.سلبية انب الجو م بدراسة تحليلية تبرز التقو 
 

 سياسة تقييم األداء. :الثانيالمطلب 
نت لعب تقييم األداء دورًا حيويًا في تنمية العاملي  اسيًا  عد مصدرًا أسما ي ك م،اجهين وا 
 العتبارات ولكنها تخضع جميعاً  األداء دوات لتقييمألمن ا ثيركم عكسية، وتستخدال للتغذية

فمن حق العامل التقدم أدى تقييم األداء إلى إجراء تأديبي  إذا ماولذلك ، الثبات والثقة
 التظلم من صالحية األداة المستخدمة أو المقيم. بشكوى أو 

فرد ة إلنجاز السب بالن  فردلل ظمة والمستمرةت نمم والتقدير العملية التقيي هي  اءداأل تقييمو 
م األداء وبشكل عام إلى ج تقيي ف برامهدت  ته وتطويره في المستقبل.العمل وتوقعات تنميفي 

 :42ى تحقيق الغايات التاليةاإلنجاز عند الفرد باإلضافة إلتحسين مستوى 
 .دير الفر تسهيل تنمية وتطو  -1
 ". Potentials" تغاللهاسفرد المتوقع اديد إمكانيات الح ت  -2

 وى العاملة.طيط القمساعدة في تخ لا  -3
 .ردالمساعدة في تحديد مكافآت الف -4

 

 اييس األداءـقـييم األداء ومـقـداف تـأهالفرع األول: 
 تقوم برامج تقييم األداء بتحقيق هدفين:صار اخت ب 

 
يروت، نشر والتوزيع، بلوا ساتامؤسسة الجامعية للدر اءة األداء التنظيمي، الرة الموارد البشرية وكفادد. كامل بربر، إ 42

 . 125، ص2000انية، الثلطبعة لبنان، ا
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 للتغلب اً دي العاملين تمهط الضعف عند نقا يقق تحقطريعن  وذلك: ريـويـ طـدف تـه .أ
ستخدام طرق موضوعية في ين عن طريق االعامل زيادة حفز إلىضافة اإلب ، عليها

 قييم.عملية الت 
 

 بالنقل والترقية وذلك عن طريق اتخاذ القرارات المتعلقة :اريإد دفـه .ب
 إلخ.،،،واالستغناء

لكن ، اً عفين ميق هذين الهدقها توضع لتح دي التقييم لمج ي الواقع إن المنظمات تدعي أن براف
 إلداري بالدرجة األولى.هدف ام التخدمج البراهذه  معظم أم ةيقفي الحق

 ك خصائص معينة يجب أن تتصف بها وهي:ء فهنااألدا يسايمقما فيما يخص أ
 لمقياس.م ابمعنى الحصول على نتائج متماثلة ومتشابهة نتيجة تكرار استخدا :اتـبـثـال -1
ب ء يجذكاال مقياسها، كلقياسمم صي الصفات الت  ياسقميس البمعنى أن يق :داقيةـمصـال -2

 إلخ.،،،،،االتجاهاتول أو كالمي  رىأخ ة تكون قادرة على قياس الذكاء وليس ناحي أن 

بمعنى أن يكون المقياس سهل في التطبيق، وأن يكون مقبواًل من اإلدارة  :ليةـمـعـال -3
 ال.عمد ونقابات الواألفرا

 قييمـتـية الـملـعاني: الث لفرعا
 ية:لمراحل التاال ييمتقال تياتضمن عملت 
العمل التي تحلل  طبيعة ًا علىءالمعايير بنا يتم تحديد هذهاز: و ـ ايير اإلنج ـ عـد مـ ديـ حـت  -1

ر واضحة وموضوعية ف العمل، ويشترط أن تكون هذه المعايي وتوضح من خالل توصي 
 ا.فهمها وقياسهبشكل يسهل 

منه متوقع  وس ما هوالمرؤ يعرف كي لن ت إلى المرؤوسي اعهذه المعايير والتوق إبالغ -2
عليمات المتعلقة لم الت وس است ن أن المرؤ ـمد أكـ رئيس الت ـ اللى ـ ازه في عمله، يجب عإنج 

 ل صحيح.باإلنجاز وفهمها بشك
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لحصول ز، ويتم اجاوفرة عن اإلنقياس اإلنجاز الفعلي للفرد بناءًا على المعلومات المت -3
التقارير ن خالل وس أو مية للمرؤ الشخصاشرة لمب اة ت إما بالمالحظامعلى هذه المعلو 
المرحلة هو استخدام المعيار  في هذهالمهم ة عن إنجازه. و مكتوبة والشفهي اإلحصائية وال

 نجاز.والمقرر في المرحلة األولى لقياس اإلالصحيح 
 قع.و مت لفعلي والجاز ان بين اإل االنحرافاتد ي دلتح وذلك ر علي بالمعاييمقارنة اإلنجاز الف -4
اك حية إذا كان هن جراءات التصحياذ اإلـ ام باتخ ـ هي القي  التقييمعملية  شة نتائجـ اقـ نم -5

 ذلك. رة إلىضرو 
 43ييم األداءـقـرق تـطوال: أ
 ريقة تستخدم لتقييم إنجاز الفرد وهي:ثر من طناك أكه
ة خالل عملي  د منر فداء الرق الحكم على أه الطن هذضمتت  :وعيةلموضالطرق غير ا -أ
وصفت هذه الطرق الفرد، زمالئه أو الفرد نفسه. و  المباشر لذلكالرئيس يقوم بها لتي يم اي لتقا

ورًا أساسيًا في عملية التقييم، ألن الحكم الشخصي أو اإلنساني يلعب دوعية، الموض بغير
 ة:لي طاء التااألخ يجعله معرضًا الرتكاب  وهذا

عتبار اد دون األفرا ات عالية لكلـ درج  اءـ طـ إعام المقيم ب ـيـ ق ويعني ل:ـاهـتسـأ الـطـخ -1
 للتفاوت الحقيقي بينهم. 

جات متدنية لكل خطأ التساهل بحيث يقوم المقيم بإعطاء در  كسوهو ع دد:ـشـتـأ الـطـخ -2      
 غض النظر عن مستوى أدائهم.األفراد ب 

كز ث تتر بحي  ادوسطة لكل األفر ت ميعني إعطاء درجات ذا وه :ركزيةلمة اـنزعـلأ اـطـخ -3
 دون األخذ باالعتبار الفروق في األداء.ط المتوس يعها حولجم

ع الصفات عند الفرد ب هذا الخطأ عندما يقوم المقيم بتقييم جمي كيرت  ت:ميم الصفاـعـأ تـطـخ -4
 قط. على معرفته الشخصية بصفة واحدة فبناءاً 

 
 .   291،  128وكفاءة األداء التنظيمي، مرجع سبق ذكره، صبشرية ة الموارد المل بربر، إدار كا د. 43
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 وجودةى صفات مًا علبناء رادفأليقيم المقيم ا امويرتكب هذا الخطأ عند تشابه:ـلا أـطـخ -5
 فسه.ن ب 
 مستوى التعليم.لدين و رد، الجنس، العرق، اأخطاء عائدة إلى المظهر الخارجي للف -6

 :  وعيةـضو ـ ير مـتقييم غـال طـرق -ب
، وتقوم على أساس م األداءيي ااًل في تقمعت تعتبر أكثر المقاييس اس :ةـمتدرجـلاييس اـمقـال -1
الصفات المقاسة   لبًا ما تكون هذهنة، وغاصفات معي  على لفرداء او احت المقيم لدرجة  ري تقد

 إلخ.،،،،،نو االتع ة، المعرفة بالعمل،عامة كالحكم

يستخدم المقيم قائمة بالصفات  أبسط طرق التقييم حيثمن  وهي :يقـتدقـمة الـائـق -2
مة لقائ وي ات تح فمثاًل قد يه،لعنطبق سها ويختار منها ما ي أسا لىيم الفرد عقيت  لوبالمط

 الية:ت الت لصفاا
 لمعرفة بالعمل.ا 
 اللية.ـ تقـ السا 
 ة.حترام األنظما 
 ظبة.مواـ لا 
 اء.ـ ذكـ لا 
 لتعاون.ا  
 لي:ن مقاييس المقارنة ما ي تضموت  :ارنةـمقـاييس الـقـم  -3

ى سن إلح د من األطريقة بترتيب األفراال ذهمقيم وفق هالم ويقو  :ترتيب البسيط ـقة الـريـط -أ
( 10( ألحسن فرد، ورقم )1رقم ) طىخاص فيع( أش10)يم وب تقيلمطلان ا ذا كإ، فاألسوأ
 جموعة.في الماألخير  الشخصإلى 

 

طريقة بمقارنة كل فرد في المقيم على أساس هذه الوم يق :مقارنة الثنائيةـقة الـريـط -ب
 ي أفراد المجموعة.باقع تقييمها م وبطلالم المجموعة
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بارتين من أساس اختيار المقيم لعقة على وم هذه الطري قت  :اريـبجاإلار ـة االختيـقـريـط -4
لفرد  د، بحيث تصف أحد العبارات المختارة ا بالفر  معينة ت تصف صفةبارامجموع أربع ع

 فرد.رة األخرى أبعد ما تكون عن وصف البأفضل ما يكون والعبا
 

اس ي لفة بالمقمخت  رجاتلى دعاد ألفر س توزيع ااسوتقوم على أ :اريـع اإلجبزيتو ـالة ـ قـريـط -5
جازهم حيث على إنناءًا لألفراد بيعي حددة. وهذه الطريقة تعرف بالتوزيع الطبنسب م وفق

الطريقة لتقييم الطلبة بالمدارس حول المتوسط وتستعمل هذه  يتركز أكثر أفراد المجموعة
 .اتمعالجاو 

 

عمال األ وينبتدللفرد اشر المب ئيس ر ال يقة قيامالطر  هذتتضمن ه :ةـرجـوادث الحـحالة ـ قـريـط -6
  ة التقييم.ل فتر اله خاللفرد ألعماء اابية والسلبية التي يالحظها على أداإليج 

 

م قاى أر ما يكون باإلمكان ترجمة األداء إلتستعمل هذه المقاييس عند :اييس المباشرةـمقـال -7
قارن هذه وت  عمل،ن الادور الغياب، معدل  ،الشكاوى أو عدد منتجة مثالً ال اتالوحد كعدد

 .نةمسبقًا لتسهيل عملية المقار مع معايير موضوعة ألرقام ا
 

محددة عض المهن الاء األفراد فب ارات لقياس أدب تستخدم هذه االخت  :ارةـمهـالارات ـبتـ اخ -8
أمام  الفعليقييمه بممارسة العمل ب ت لو لفرد المطم ايقو يث كالطابع أو عمال التليفون، ح

ارات كتابية لقياس كمية المعلومات التي بجرى اخت كذلك قد ت  ،ئهأدا قييمت ة للجنة فاحص
 مله.ا الفرد عن عهيعرف

 

زيادة مشاركة المرؤوس إلى  ي فلسفة إدارية تهدفاإلدارة باألهداف ه :دافــاإلدارة باأله -9
 .كلئمة لذاتخاذ القرارات المالا و قهقوم بتحقيي ي الت اف في وضع األهد

 44رادـاألف اءيم أدي تقيـثة فـديـات الحـهاـجاالتالثا: ث
 لتالي:و ااألداء على النح  الحديثة في تقييمتحدد االتجاهات ت 
 ع التقييم مع توسيع وتعميق المعاني.ضو نحو التقليل من استخدام الصفات مو التجاه ا ▪

 
   .137ي، مرجع سبق ذكره، صوكفاءة األداء التنظيم ةيبشر إدارة الموارد الد. كامل بربر،  44
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 أكثر من طريقة. عتماد علىواالة لبسيطاالطرق تخدام التجاه إلى اسا ▪
 عمليات التقييم.رية في تويات اإلدامسي الهة فجمن لمشاركة بأكثر ا ▪

 45 ييم األداءـقـت واتـطـ: خسـامـرع الخـفـال -
    داء:ألتقييم اعند  إتباعهاطوات التي يراعى لي الخ يما ي ف
عالنها -1 التقدير  السياسة لهاأجمن دم ي تستخ اض الت ب أن تقرر األغر يج  :رسم السياسة وا 

قومون بوضع ي الذين  واألشخاص ياسةالس تلك قطبيذين يخضعون لت لاواألشخاص 
ى كافة جميع من يعنيهم اسة إلغ السي ا ذلك، ويجب أن تبليرات والفترات التي يتم فيهالتقد
 م.التنظي يسبق إتباع هذه السياسة شرح وتفسير لكافة أفراد جب أن ذلك يك، راألم

 

تولى لشخص الذي سياعلى يقة ر الطيتوقف اختيار  :لتي ستتبع في التقييمريقة االط رااختي -2
ن فهم تأكد ميجب الن أدائهم، و قارير عييم، واألفراد الذين سنوضع الت داد تقرير التقإع

 ير الصفات المطلوب وضع تقييم عنها.الشخص الذي يقوم بإعداد التقار 
 

خاص الذين شاألداء يتوقف على األ تقاريرام دخ ت ح في اسلنجاإن ا :تدريب المقومين -3
رير مين بالهدف من إعداد تلك التقا ن يكونوا ملي أالضرور  ولذلك من دها،إعدايهم لل إيوك
تعليمات مكتوبة عن كيفية والعيوب التي تكتنفها، وقد تعطى لهم اياها ها ومز يقة استخداموطر 

 لتقارير.إعداد تلك ا
 

ث بحي  مقيي م فيه وضع الت ت ي يجب أن يحدد الوقت الذي  :جتائنلاة وتحليل اسسيق التطبي  -4
رف أيام نة في ظراد في قسم أو إدارة معي ـ األف جموعة منألية مالنسبة العملية ب تهي تن

المقومون إذا طالت المدة التي تتم ى ال تتفاوت المعايير التي يستخدمها ذلك حت ودة، و محد
 ها العملية.في 

 ز حفيلتسة ا: سيا ثاللثلب االمط 
 ز ـ وافـحوم الـهـفـمالفرع األول: 

 
 . 137رجع سبق ذكره، ص، مفاءة األداء التنظيميبشرية وكوارد المال ارةدد. كامل بربر، إ 45
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العوامل التي تعمل على إثارة ى أنها "وافز عللمي الح لي السمحمد عر و دكت ّرف الع
 .46لوكه"حركية في اإلنسان وتؤثر على سلالقوى ا
و ل التي تدفع العاملين أيّا كان موقعهم نح ما عّرفها كذلك على أنها "مجموعة العوامك

 .47"وعاً  ون كماً  لعماتوى اللرفع مس ةدية وكفاءى تنفيذ مهامهم بج عل الد أكبر لإلقب ل جهبذ
جع اإلنسان أو تحفزه ألداء الحوافز "بأنها المؤثرات الخارجية التي تش يفعر تمكن ما يك
مادية ومعنوية سائل وفرص ف شامل للحوافز على أنها "و مكن تقديم تعري ي و  ،48ل" أفض

ن عها ل إشباعمن أج  ةب يهم الرغالعاملين، لتحرك ف مامأ ارة المنظمةدإفرها إيجابية وسلبية تو 
 .امة سلوكهم وتنمية والئهم اتجاه المنظمة"استقم، و هائ أدمستوى  حسينيق تطر 
 ز ـوافـواع الحـأنلثاني: لفرع اا
ل يأتي بذكر أنواع ك سنقوم فيماالسلبية، و لحوافز اإليجابية والحوافز ما: اعان هو لحوافز ن ل

 ا.منهم
 ية.ـابـجـز اإليـوافـح: الوالً أ

 هي: الثةية ث سرئي أنواع  يجابيةإللحوافز ال
الحوافز خاصة بالنسبة لألفراد  وتعتبر الحوافز النقدية من أهم أنواع  :ةنقديز الـ فاو ـالح -1

ية لم تشبع جية األساسالفيسيولو  في المنظمة، حيث أن الحاجاتدنيا رة الااإلد في مستوى
اك وهن  اني،سإلن لوك اقويًا للس  الة دافعاً تعتبر في هذه الح ود نقعليه فإن الو كامل، بعد بال

 :49ر منها ما يليافز النقدية نذكدة للحو واع متعدن أ
 الكثير من تحقيق للفرد  همية األجر كحافز على اإلنتاج بأنه يتيحع أتنب : رــألجا

 ه نفسه.تهي تشا كل موشراء سياحة مسكن والملبس والكالمأكل وال ية واألساسيةالحاجات األول
 

   .289، ص 1994المفتوحة، طرابلس،  ، الجامعةفراد"ة، "إدارة األعودة سعيدالح  . صد 46
 . 15، ص1983للعلوم اإلدارية،  ةيافز"، المنظمة العربمحمد علي السلمي، "الحو د.  47
   .208، ص، مرجع سبق ذكره"ريةلبشا مصطفى نجيب شاويش، "إدارة الموارد  48
 . 210ذكره، ص "، مرجع سبقيةبشر اويش، "إدارة الموارد الب شمصطفى نجي 49
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 فز على العمل إاّل ى هي حاالسنوية عل اتادزي ن الأول ال يمكن الق :ةـسنويـادات الـزيـلا
 .الفرد ةونشاط وتحسين إنتاجي  يكون أساس منحها كفاءةربطت باإلنتاج، أي أن إذا 
 أومتميز ه بعملالعامل لقاء قياميعطى للفرد  بلغ من المالوالمكافأة هي م :آتـافـمكـلا ، 
 .امال ي مج فًا بب تحقيقه وفر سب مستوى معين من اإلنتاج، أو يق حقت 
 دارة المنشأة ليتم تحددها إالسنوية بة مئوية من األرباح وهي نس :احـبألر ي اـة فـاركـمشـلا

اإلجمالية، األرباح  على أساس ريقة احتساب هذه النسبة إماوتتم طملين، توزيعها على العا
 .ةالصافي رباح ساس األأو على أ

عتمد على تي ال تنوية، تلك العمز الوافح بالويقصد  :(نقدية ة )غيرـنويـز المعـوافـالح -2
حترام عنوية أساسها االعمل، بل تعتمد على وسائل م في إثارة وتحفيز العاملين علىالمال 
قيقها جتماعية يسعى إلى تح وتطلعات اه أحاسيس البشري الذي هو كائن حي، ل العنصر
 ة:ي و أة، وأهم الحوافز المعن لمنشا يف ل عملهمن خال

 إذا ارتبطت بالكفاءة  على العمل فيما ة كحافزفاعلية الترقي  : تعتمدةيـقتر ـرص الـف
ية أعلى من مراكزهم ز وظيفل مراكبة أو دافع لشغية، فإذا كان لدى العاملين رغاإلنتاج
مركز اجتماعي تحقيق لي ات ل، وباوظيفيةانة الجة لديهم وهي المكلرغبة أو حاية تحقيقًا الحال

إلنتاج كي يظفروا ين على العمل واللعامل حافزًا مشجعاً  قيةالتر  كونهذه الحال ست  يفأعلى، ف
 بالترقية.

 أو توجيه رسائل شكر تقدير هادات ويكون ذلك بمنح ش :لينـامـود العـهـدير جـقـت
لمنظمة ل إدارة ا قب  مندير تقوذلك كجيدة، مستويات إنتاج الذين يحققون  عاملين األكفاءلل

 .نظمةمال ذولة في إنجاحب ملجهودهم ال
 يكون لهم ممثلون  شراك العاملين في اإلدارة، أنيقصد بإ :إلدارةن في ايلـامـراك العـشإ

هم على ن إشراكهم هو حفز وأفكارهم، والهدف م آرائهمهمون ب رة المنشأة يسافي مجلس إدا
 تهم.بأهمي  طريق إشعارهمالعمل عن 
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 التالي ت العمال وب يانو مععلى  بيرله تأثير كًا ز فوهو يعتبر حا :ملـعـرار الـتقـاسمان و ـض
 أسرته  اًل ثابتًا للفرد يعيش به مع أفرادـ ضمن دخـ يدائم ـ ، ألن العمل المستقر واللى إنتاجيتهمـ ع

 واطمئنان. براحة
 عمل لل ةدام جدي ات ومهة واجب الهامة ومعناه إضاف د الحوافزيعتبر أح  :ملـيع العـوسـت

 ري.ستواه اإلدام فسن  وعلى صلينطاق تخصصه األ الذي يقوم به الفرد ضمن
 بة الختصاص إضافة مهام جديدة قريوهو يشير إلى ضرورة  :لـعمـال راءـاء أو إثـنـغإ

 لمباشر.لمتعلقة بعمله مع رئيسه االقرارات ا اتخاذ اكه فيالفرد، كإشر 
 نتأداء و لى ع رـ ا يؤث ـ و مـوه :ملحسين ظروف ومناخ العت استعداده  اجية الفرد، وكانـ ا 

 ن.سأح  للعمل
غير المباشرة يها اسم التعويضات أو الحوافز يطلق عل :ماعيةالجتت ادماـز الخـوافـح -3

ى أي غير مرتبط تقديمها بمستو  غير العمل، ريقن طـ ع ليهاـ يحصلون عبسبب أن األفراد 
 أو طهمبغض النظر عن مقدار نشا ليناميع العدم لجموهي تق أداء العاملين أو إنجازهم،

 :50هي اتدملخ ذه اههم إنجازهم، وأ
  يمكن الكية في المنشأةن طريق إنشاء جمعية تعاونية استهعات المعيشة لزممست  وفيرت ،

 اليومية منها.نية التمويجاتهم للعاملين شراء احتيا
 ة خاصن اء مساكيق بن عن طر  مالئم، وذلكي إيجاد المسكن الساعدة العاملين فم

ة مساكن أو إقامفي شراء  عدهمتسا اليةملف سة، أو تقديم دي لعمال بأجور زهوتأجيرها ل
 لهم. خاصة

 عفيه العاملون والمنشأ ء صندوق لالدخار يساهمنشاإ انات ة، يقوم بمنح قروض وا 
 إلخ.،،،،،مرض أو الزواج أو الوالدةمناسبات اجتماعية متعددة مثل الن في لعاملي ل

 
 . 212سبق ذكره، صطفى نجيب شاويش، "إدارة الموارد البشرية"، مرجع مص 50
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  ية الصح  ماتصحي يقدم الخد زن عن طريق إنشاء مركلي ة للعامي ب طم خدمات ي قدت
متخصصة والجراحية ال دمات العالجيةـ تقديم الخ ـ ات لع بعض المستشفي ـ م تعاقد، والعجلةلمست ا

 ملون.ا العاالتي قد يحتاج إليه
  فية تب الثقالكا تضم مجموعة منإنشاء مكتبة  قديم خدمات ثقافية للعاملين عن طريقت
 يرغبة ف ذين لديهمن الاملي للع ةاسي النفقات الدر  نمذلك المساهمة بجزء ـ كإلخ، و ،،،،،لميةوالع

 لعلمي.التحصيل ا
 عاملينت السياحية للت الرسمية، وتنظيم الرحالقامة الحفالت في المناسباإ. 
 ا نقل تملكهل ائإلى أماكن سكنهم وذلك في وسلقيام بنقل العاملين إلى المؤسسة ومنها ا

 .المنشأة
 لبية.ـسـز الـوافـحـ: الياً انث

خالل مدخل العقاب والردع من  لعاملينفي سلوك اثير التأإلى  بيةى الحوافز السلعست 
الخصم من األجر ادية كاءات مخالل العمل التأديبي الذي يتمثل في جز  والتخويف، أي من

 المهمل  أو ر مقصالعامل الدراج اسم إ أو ة، أو الحرمان من الترقية، أو الحرمان من العالو 
 عنوي.مال الجزاء لك من صورير ذأو غأة، شلمن ى العاملين بالعفي قائمة خاصة تنشر 

د ية الب ز سلب تفرض على العاملين باعتبارها حوافن هذه الجزاءات أو العقوبات التي إ
م صد بالنظايقو  نظام العقوبات في المنشأة، تضمنها نظام يسمى النظام التأديبي أو أن ي 
ميها ، ويسالسلوك وأ ملالع دواعذين يخالفون قلاي تطبق على العاملين بات الت قو لعي االتأديب 

 بالحوافز السلبية. بعضال
لمختلفة لدول ات في اي تأخذ بها المنشآاءات أو العقوبات الت مكن تقسيم أنواع الجز ي 

 إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
ار الشفهي، والشيء اإلنذ أو، لنظرأو لفت التأديب، ي ال فتتمث :ةـنويـزاءات معـج -1
الرئيس المباشر إلى العمل من  ةشفاهي نها توجه ات أجزاءن الموع رك في هذا الن ت شالم

 المخالف.
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في البند السابق كتابة،  إليها المشاروتتمثل في وضع الجزاءات  :يةـابـءات كتازـ ج -2
المخالفة، إلى عن تكرار  رإلنذاد يصل افته، وقخالن ملعامل مثاًل إنذار كتابي عفيوجه إلى ا

 عويض.و ت كافأة أفصل دون مبال نذاراإل ىحت ار بالفصل، أو ذن حد اإل
 أن هذا لعامل أو راتبه باعتبار اع جزء من أجر اوتتمثل في اقتط :يةـالـزاءات مـج -3

 فة التي ارتكبها.طاع أو الحسم عقوبة للعامل عن المخالاالقت 
و إلى قسم آخر، أ لمدة محددة، أو النقلعن العمل  فل في الوقتمثوت  :يةـأدبات زاءـج -4
أو مان من العالوة أو تأجيل موعد استحقاقها، لحر جة أو اخفض الدر  ، أو راتبض الفخ 

 الفصل في المنشأة.
 51ز أهداف الحوافلفرع الثالث: ا
 التالي:و تسعى لتحقيقها يمكن تقسيمها على النحأهداف حوافز لل
  :فرديـستوى اللما ىلـع زـوافـلحداف اـأه :والأ
شب فردزه الة ما ينجميالعتراف بقا .أ عمل السيئ سريعًا أن ال طالما :ه للتقديراجاتاع حوا 

 ، يجبليانًا من العمالرادع من التأديب والتوبيخ والفصل أح  ما ينال صاحبه الجزاء
تقان األداء واإلخالراف بح االعت  ثه على وح ه ل بتشجيعفي العم صق من بذل الجهد وا 
 .نمووال متقدص على دوام الر ح الو بما يمكنه من اإلبداع  رارمت ساال
ملهم ورد فعل الغير فراد إلى الوقوف على نتائج عيسعى معظم األ ة:المرتد داة التغذيةأ .ب

شباعًا لغرائزهم في ح امات عن المعلو انات و لرغبتهم لمعرفة البي استجابة اتجاهها،  ب دائهم وا 
 ع.االستطال

ل يحت ماليلض اتعويفراد فالألابيرة لمعظم عم المالي أهمية كدلايمثل  لمالي:لدعم اا .ج
 مادية.األفراد من إشباع حاجاتهم الالعمل حتى يتمكن في جو  مكانة كبيرة

 
العلمية  سس)األ ن عبد المحسن جودة، "إدارة الموارد البشرية،عبد المحسح المغربي، د.اتعبد الحميد عبد الف د.  51

 . 294ارة، جامعة المنصورة، صلتجهات النفسية"، كلية اواالتجا
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ثر الكبير في إنجاز ات األارزة ذمسؤولية من العوامل الب يعد تحمل ال حمل المسؤولية:ت .د
 ية، واألفرادعناصر تكوين الشخص نجوهري معنصر تزام فااللداف، ـ األهقيق ـ األعمال وتح 
، وكلها متغيرات ال تبدو ساس بالفخرـ واإلح ال الفعدور ـ اعية والة االجتمـ ان كمـ ليبحثون عن ا

 حة دون تحمل المسؤولية.واض
 
 
 
 :52اتحوافز على مستوى الجماعأهداف الانيا: ث

 اد فر يحب األ عة:اماد الجين أفر ارة حماس الجماعات وتشجيع المنافسة فيما بثإ .أ
لمناسبة الفرص ا فرادلدى األ تر نافس إذا ما توفلت ام، ومن هنا يحدث إثبات ذاته

 منافسة والتحدي.لل
تف الجماعة لتحقيق تؤدي الحوافز الجماعية إلى تكا اون:مية روح المشاركة والتعنت .ب

ذ اخ في ات  لجماعةل عليها، كما تسمح المشاركة ألفراد اللحصو  مطلوبةالمعايير ال
ات ئهم ووجهبآرا اإلدارة عباألهمية القتنام هفاعلهم لتنفيذها وشعور م وت هلقب بت القرارات 
 .نظرهم

ت ن الحوافز الجماعية ذوي المهارامكت  ا بين أفراد الجماعة:نمية المهارات فيمت .ج
اء ما يزيد من فرص التنمية والتدريب أثن ئهم ملى زمالالعالية من نقل هذه المهارات إ

 مل.الع
 53ى مستوى المنظمةز علافحو أهداف ال ا:ثالث
جابة لتأثير فز في االست م الحواسهت  الخارجية:و  يةالداخل ات البيئةع متطلبم لتكيفا .أ

الجتماعية والتكنولوجية والحكومية، منظمة في النواحي االقتصادية واالضغوط المحيطة بال
 

 . 294كره، صسبق ذغربي، د.عبد المحسن عبد المحسن جودة، مرجع اح المميد عبد الفتد. عبد الح 52
 . 294سبق ذكره، صلمحسن جودة، مرجع بي، د.عبد المحسن عبد ار غحميد عبد الفتاح المد. عبد ال 53
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لى عظ فاها، والح نتاج ين إتحسة لالحديث ئل لمنظمة ابتكار الطرق والوساب من اا يتطلمم
 احة.شرية المت لمادية والب ا ردللموا لاالستغالل األمث هر مكانتها، هذا يستدعي بدو 

ومنها تخطيط الموارد  نشطة الموارد البشرية:لتكامل والترابط بين نشاط التحفيز وأا .ب
ور ج واألاء ألدوتقييم ا االختيار والتعيين والتدريبقطاب و واالست البشرية، وتحليل الوظائف 

 المنظمة.ة في متوقعال جنشطة على النتائ ألادمات والترقيات، وتؤثر هذه خ الو  والمنافع
العمل قيق جو من الرضا عن تهدف الحوافز في تح  تنظيمي المناسب:مناخ الهيئة الت .ج

ي لزيادة اإلنتاجية وتحقيق والسع العامةلدى األفراد مما يدفعهم للحرص على المصلحة 
                      ة.نظمأهداف الم

الحظنا  شرية، حيثالموارد الب ة ار حول إد إلى مفاهيم عامة لصلقد تطرقنا في هذا الف     
هي مجموعة من  إلدارةهذه ا بأن رية، كما الحظناكيف تطور مفهوم إدارة الموارد البش

ن وقادة  وتنفيذها المديرو تصميمها  يشترك في لة والتيلمتداخ تكاملة واات واألنشطة المالسياس
ذه جاح هاعل في نم بدور فهبحيث يسهم كل من ،ةالموارد البشري  ختصاصيو او ل، عمالفرق 
 ات واألنشطة.السياس
حدى وظائف المنظمة يرة كإمية كب ب أهرد البشرية تكتسما خلصنا إلى أن إدارة المواك

صول ا عن باقي هذه األما يميزه مة، إذ أنول المنظغلى أصة ألهم وأعصرية، فهي إدار ال
)مديرين  دها البشريةار مو لى من ث ة المتعمد لإلفاد ة، هذا بافتراض أن اإلدار فكرةم ولأنها أص

 ه.وينشط مي ذلك ينتهيئ مناخاً كار و االبت ومرؤوسين( فتشجعهم وتدفعهم لالجتهاد و 
حضؤالء األحديد هؤولة عن تالبشرية هي المسن إدارة الموارد إ ارهم إلى فراد وا 

 ن أيضاً و ة، تكمالة الدائمعلرية مسؤولة عن استقطاب االبشد ار ن إدارة المو المنظمة، كما تكو 
ن ، فال بد ممنظمةمع الاألفراد ومساعدتهم على التكيف السريع اد هؤالء ؤولة عن إعدمس
 مع تقييم وسياستهامنظمة رف على الساعدهم على التعامج التدريبية التي ت ض البر داد بعإع

 األداء.
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 الهتماماالية و لمكانة العا لموارد البشرية تجعل لهارة اداإلقدير الواضح ن االعتراف والت إ
 التعامل مع ة فيبذولدارات األخرى، وذلك ألهمية الجهود المرها من اإلالكبير على غي 

 لياتهم اتجاهسؤو هامهم وموتحديد م في المكان المناسبواتجاهاتهم ووضعهم  املينقف العموا
هارة اءة والمفكار عناصر األفراد ذات الاختي و  اءلعمل على إبقل المؤسسة، واالوظيفة داخ

    يرورة عمل ذي مستوى أرقى وأفضل.إلنتاج وسالجودة في ا نلية لضمااالع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 جتماعيةنين االالقوا :ثانيال صلفال
 يظهر ملف .النشأة  حديث الخاص القانون فروع من مستقل كفرع لعمال قانون عتبري 

 تطوره مراحل تلفخم عبر نانو الق اذه اتخذ وقد ،عشر سعتالا القرن لئاأو  منذ إال روباو أ في
 ظملين  اساأس ونالقان  هذا جاء وقد. األخرى القانون فروع من غيره عن تميزه خصائص

 العالقات من العديد ليشمل اتسع نطاقه نأ الإ األعمال، أربابو  مالالع بين اتالعالق
 .التابع بالعمل رفعي  ما أو  رغي ال لحساب لعمال عن متنج  التي ةني القانو 

 الللعم االجتماعية العدالة تحقيق هو القانون هذا لهج أ من جاء الذي فالهد نإ
 العمل ابألصح  االقتصادية جاتحاال يةبلوت  جهة، من ةعي االجتما بهممطال وتحقيق

 .أخرى جهة من ومؤسساتهم
 لمالع قانون يالت علىدتع عدة تخلأدد فقية دصااالقت  اإلصالحاتتماشيا مع و 

 وتمم وعدل 1990 أبريل 21خ بتاري  90/11 قانونصدر  نأ إلى 1990بداية من سنة 
 عدة مرات.
 تبين  حين في القانون، اهذ قبيتط المج  عمللا قانون من لىو األ المادة نتي ب  قدل
 العمل نوناق قبي تط نطاق أصبح دق ،القانون هذا عليها يطبق التي الفئات منه الثانية المادة

 من العديد ليشمل والجماعية ةردي الف قاتعالال وددح  الحديث جتماعياال همبمفهو  عدىتي 
 والنظافة ين،والتمه ينمهال كوينتوال التشغيل سياسات مثل جتمعبالم المرتبطة المجاالت
 .المواضيع من يرهاغو  االجتماعي ل والضمانعمال محيط يف واألمن
  :إلى عمال وهذا بالتطرقالب  الخاصة يةاالجتماعنين قواالل هذا الفصي ف لاو نتن س
 .وطرق تسويه منازعاتها " ةوجماعي  ةفردي  " يةعماللالعالقات ا -
 .بها الخاصةعات ناز يه الموطرق تسو  اعيةاالجتم والتأميناتلضمان ات اشريعت  -
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  وية طرق تسو  عيةجماوال  ةيدعمل الفر ال قوانين المتعلقة بعالقات : ال لومبحث األال
 :هماتنازعام

 القانونيةواعد قلوا الحكاممجموعه ا الحديثة عيةتماجاالة للنظر  ل وفقاممثل قانون العي 
بين  والناشئة وما ترتبه من اثار والجماعية الفرديةعالقات نظم الالتي ت واالتفاقية ةنظيمي لت وا

العمل  ام تطبيق قانوننظ طىهذا ويتخ يبعالعمل الت  إطارصحاب العمل في العمال وا
جاالت من الديد مليشمل الع والجماعية ةفردي لا اتالعالقحدود  ثجتماعي الحدي اال هومهبمف

والتكوين المهني والتمييز  ةالبطالغيل ومكافحه لتشت ااساسي  مباشره مثلتمع لمجبا المرتبطة
 . 1ارهوغي االجتماعي العمل والضمان  واالمن في محيط والنظافة
خاص وال العام لقانونايجمع بين قواعد  إذ ،مختلطانون ونه قالعمل بك ننو قاتسم ي 

كبير  اصه تهم عددخ  لحومصا ينظم منافع ألنه لخاصون افروع القان  يصنفها ضمنث ي ح 
               :منها عن باقي القوانين هتميز  قانون العمل بخصائص معينهيز راد المجتمع ويتممن اف
  .ئيجزا ابعطو ذ آمره، وقواعده وعملي، عياقأنه و  امل،لعا حمايه

المصادر تعد حيث  القانون،ع ه من فرو ع غير دره مفي مصاعمل ن النو اقشترك ي 
ه ادر اضافي العمل بوجود عده مصيتقن  ،قانون العملعد لقوا يالمنبع االساسن انو لقل العامة
  .ةدولي  طبيعة واخرى ةحرفي  طبيعةذات 

 :والجماعية الفرديةالعمل  قهعالب ما تعلق ل:واألب لالمط  
ن العالقات بين العمال واصحاب أي أ يالفردبالطابع ل ي االصفالعمل  عالقةسم تت  
            .ن العملاعد قانو ديه تنظمها قو عمل فر عقود  إلى ةي ساسفه اصد ب تستن العمل 

ماعي جلالعمل قات االع تأوبد ع الجماعينحو الطاب ةل بصوره مطردطورت عالقات العمت  
قات فيما بينها من الالع عنه فرسا ت وم عيةاالجمظيمات نظم والتنلميالد ا رث إر في الظهو 

  قعن طريمن خالفات  اهنأبشور ث ي  ما لوح  هوابرام عقود عمل مشترك ضاتاو مف
 

 .25و 24  ص 2003 عةالطب والجماعية   الفرديةعمل ال  ح قانون العمل عالقاتفي الوجيز في شر در هبشي االستاذ 1
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 .90/11نون من قا 1 المادةنصت عليه كما  كيملتح والمصالحة ا
 يةردالفعالقات العمل  لفرع األول:ا

من وكل  العمل باح ص ني ب قد عمل يبرمعغالبا عن  ديةالفر العمل  ةقعالانشاء  
م التي تنظمها احكا الفردية مةالعاعالقات و المصدر االساسي للالفردي ه عقد العمل .لهاعم

 عمل.القانون وال
 لعقد العم وال:أ

ث الحدي  مهمفهو ب  عملن عقد التعبيرا عر ثاالك المصطلحالعمل  ةعالق ةمي سعتبر ت ت 
ون قان من  لو األالفصل  ثلثالااب ب من ال 8 ةمادال يئري فزاالج رع عليه مش نص ام ذاوه
90/11.  
 عقد العمل عريفت .أ

عمل  حبصا ىلد ل بان يعمليتعهد بمقتضاها عامالذي اق تفقد العمل هو االع
 .أجر افه مقابلشر ا أو وتحت ادارته 

 العملر عقد اصنع .ب

 و ألنشاط ك اذل ل يمثلد العمعقي صر العمل فن عيمكن القول ان  :لمعال نصرع .1
كما  أو  (المستخدم)خر آلحساب شخص  مللعاينجزه ا ذيال كريفال أو ي و العمل اليد

 90/11من قانون  2 ةلمادانصت عليه 

عامل لتزام اللعمل مقابل ااساسي على عاتق صاحب الاتزام هو االل :الجرصر انع .2
 .ليهمل متفق عالع بأداء

 العامل للعمل تجعب اح صال اً قح للعمعقد ا إطاري ف شاهي التي تن  :التبعيةنصر ع .3
 .عو يه متب في وضع
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ا في خدمه صاحب خاللهشخصه  لالتي يضع فيها العام المدةهي  :المدة رصنع  .4
 أو القانونيةالنصوص  ةين مع مراعامتعاقدن الطرفي اله بين ي ر بح  ددتح و  العمل

زه اانج  بطلو لمل االعم بطبيعة ةدملاترن عنصر يقمن هنا  1أن شذا الفي ه ةدر الوا التنظيمية
  .2موسميهعمال أعمال دوريه و ألتنفيذ  سبةلن با وهكما  ةمحددغير  وأ ةواء لمده محددس

 لعقد العمل القانونية ةبيعلطا .ج

غيرها كسلعة  العمل قوة باعتبار ان ارةج اإلد القديم بعقو  الرأسماليظام لنا هنفصلقد  
من منطلق ان  انعاإلذره لفكال ح المج ه لتفسير كثانتقادات  تقال النظريةهذه ان ال إ

لم  كرةالفلكن هذه  لعليه من قبل صاحب العم المفروضةوط شر الشه مناقستطيع ال ي  لمالعا
هوم تطورها في تطور مفي ساهم ولد عمللقانون ال يعيةالتشر  ام تطوراتا امايض مقبولةتعد 

  .من العقود هير غ ي تميزه عنلت بعض الخصائص ااخذ بدوره ب ذي لالعقد وا
ن عالقات العمل نو قامن  10 لمادةل طبقا لوسائ الل قد العمل بكعمكن اثبات ي 
 . ةيقوث أووب د عقد مكت يوج لم  إذاقانونا  ةالمعروف الفردية
  .العليا المحكمة كدتهما اذا وه لإلثبات ةوسيل نما هيا  ركنا و  أوشرطا  كتابةاليست ل -

 كان عقد العملر أ .د

 ث وجوبي من ح  ،األخرى العقود ع لهاخضي ت الت لألحكامدي فر لا عملعقد ال عضيخ  
بلغ صر الذي لم يامل القهليه العاأ مشكل ةار ث يمكن ا ،المحل والسبب ،الرضا ،ةهلي األتوافر 
ا أم ،الفردية لعملالقات اقانون عمن  15 ةدالما رتهاقأالتمهين التي  عقود تثناءساسنه ب  16
 ةالكتاب ن شرط أذ إنه يمعليه ي شكون اعقد العمل د دقاعانيجوز ف يةالشكل الناحيةمن 
على  عاقدالت  من عدمها في ابةالكت ي اتباع اسلوب لجزائر شرع از الماجا ري فقداختيا

 
 .لبعالقات العم المتعلق 1990ابريل   21في  مؤرخ  11/ 09من القانون   11دة الما 1

 .لعمال اتالمتعلق بعالق  0199ابريل   21مؤرخ في   09/11انون من الق 12 دةالما 2
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 ابةكت النه فضل اعتماد صيغه أال إ الفردية قات العملالعانون ن قم 8 المادةبنص  العمل
  .1المدة  ةحددالم د العملو في عق

 
 هثباتا  و ل العم د عقدقاانع .ه

 شكليه معينه  عقادالن  تحتاجالتي ال  ةرضائي لامن العقود  قد العملعفا فان سال اين ما ب ك
ذاو  ،فهياكون شوبا كما قد يقد يكون مكت  دان العقف ذاهل م كتوبا فال بد من احتران مكا ما ا 

 ،يساساألجر األ مل،االعن نصب تعيي مكان وم العمل،في  عو ر لشتاريخ ا :التاليةالبيانات 
  وب.لطز والممنج عمل اللنوعيه ا العمل، قةالع ةمد ة،يبي تدر لا الفترة ةمد
 العمل  عالقة أثارا: يانث

امل الع ل منك تقلى عامات عاتز ال نشوء ا،صحيح عمل  دقع دقاعن ب على ات يتر  
 .لوصاحب العم

 العامللتزامات ا .أ
  العمل: بأداء زامتاللا .1

لعامل وال ا قتاع على عقت تي ال األساسية تامهم االلتزاا العمل من بأداء زامن االلت ا
   :شروط ثالثال ب إم تزااللا اذه ىتيتأ
 مل:الع بأداءقيام العامل بنفسه  :لواأللشرط ا

داء  أ ةقاعد أن شخصي غيرلاالعمل يتسم بالطابع  بأداء املالتزام العاالصل ان  
لى يا عضمن  أوحه راص اقيجوز االتفم ومن ث  ام العامظن العمل بنفسه ال تتعلق ب لل املالع

هو مسؤول عن عمل  نه ويكو نلوب مالمطالعمل قيام ب لل ف غيرهلعامل بتكلي ل السماح 

 
 .ليه سالفاالمشار عالقات العمل ا ن انو ن قم 11 المادة عجار  1
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عن العمل  عمل يختلف تنفيذ ريعات العملتش تجاز انه ا كما ،1الشخص الذي يحل محله 
 .الجوهري وحاله عدم االختالف ةاهر الق  القوةما ه تينالساسي في حالا

   ةالمعتاد ايةعنال بذل :نيثاالالشرط 
ضمنيا  أو  ةاح ر ص االتفاق ويجوز ،عملتنفيذ الي ف تادةعالم العنايةمل ببدل ايلتزم الع نا

 .ه الشخص المعتادعناي  شد منأ أو خف أ لعاملا من المطلوبة العنايةعلى ان تكون 
  العمل وسائلعلى  المحافظة :لثثااللشرط ا

 يي يؤدوالت  بالعملشياء تتعلق أ منالعامل  يدد تحت ام كل ما يوج تز يشمل االلو 
  ة لف عن قوه قاهر الت  أو ك الت ان الهثب  إذاال إ يريةالتقص المسؤوليةقيام  ىإلا تلفه أو هاكاله

 .خاصا بهذا االلتزام ن نصايتضم نه لمإلعمل الحالي فا عالقاتا قانون مأ ،اعهدف ال يمكن
 ل:عمامر صاحب الأو اعه طا .2

 ةهالموجتوجيهات وال رماو باألعامل لاقيد الت  ةضرور ى علالمقارن  عري التشو يجمع الفقه  
 إذ ملعام انظاله لت مخالف أولخطر ما لم يكن فيها تعريض ل ،عملحب المن طرف صا يهلإ
المشروع تجاه  هذا التنفيذ غير على المترتبةائج عن النت  المسؤوليةمن  الحالةفي هذه  عفىي 

 .ه الغيرل واتجاحب العمصا
  ل:عمالاسرار ء شاافدم ع .3

عالقات ي فره ف الواجب توا النية حسن ألمبد طبيعية جةينتهو  زامت لالاا ن هذإ
ائق التي يطلع وث ات والالمعلوم أو مللعا ارر سألتزام العامل بحفظ ا بضرورةوذلك  العمل
 7 للمادة طبقا حيازتها أو ليها ير من االطالع عوعدم تمكين الغ ،مله للعثناء تنفيذأ عليها
 تالاح ب  لقةعمت الناءات ث تلد عليه است عن الم اان هذغير 2 ملعالن عالقات نو قامن  8فقره 

 
 .033  ص نانمصر ولبفي  ملمحمد حسين منصور قانون الع د 1
 

 أو سسةؤ المغير مباشره في  أومصالح مباشره   تكون لهمال قانون عالقات العمل "... ان 08ره فق 07 المادةتنص  2
  .اطهنش ال تنافسه في مجال وان المستخدم،ع ماق اتفك كان هنا إذامن الباطن اال   لةاو مق أو ةزبون أو ةمنافس ةشرك
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 مفتشيهقانون  19 المادةيه ت علنصا كم التي تمارسها مفتشيه العمل والتفتيش ةلرقاب ا
 .1العمل
  :بعدم منافسه صاحب العمل ملتزااال .4

 مللعا ةقالع ةخالل مد ةالمنافسشرط عدم  يقتصر نأ 7فقره  7 المادةن نص فهم مي 
 .مللعا ةعالق نتهاءابعد ا م إلىيمتد  فحسب وال
 
 المهنية ل بالتزاماته امالعل خالازاء ج .ب

 ىصاحب العمل توقيعه عل يملك الذي تأديبيال ءزاالعمل بالج  تميز قانوني 
 تمثل فيي مادي و ن كر  ،يقوم على ركنين بيأدي الت  الخطأ من جانبه، أمتى صدر خط عاملال
في  ثللمتمعنوي امالركن ال ثم .مهنيب ج داء واأعن تناع ماال أو س و لمم يماد ب فعلكاارت 
 .عنه االمتناع أو ل عرتكاب فا لىا اإلرادة هاتجا
 بيةلتأدياءات جزالنواع اأ
المرتكب  الخطأه مع درج  بتتناس بسيطةفهي  :ىلو األ الدرجة من التأديبية ءاتلجزاا .1

 .والتوبيخ رامثل االنذ
 العامل ستم ألنهالى و من األ ةشد أكثري فه نية:الثا درجةلا من ديبيةتأال ءاتلجزاا .2

من  ايحرم خالله ةوجيز  ةلفتر عامل توقيف عن اللاك والمعنوية ماديةلا تينالناحيمن 
في  ظرلن ختصاص لالاليها االتي يرجع  التأديبية يئةالهوتتخذ من طرف  ،جراال

 ا.ول بهمعمال التأديبية لإلجراءاتع التاب  الخطأموضوع 

 
  ل،عمال" يتعين على مفتشي  مفتشيه العمل:متعلق ب 1990اير فبر  06مؤرخ في ال 03/ 90ون انمن ق 19 المادةتنص  1

 تهمدر ولو بعد مغا المهني،ان يتقيدوا بالسر  هما.ريع والتنظيم المعمول بشالتالمنصوص عليها في العقوبات  ةطائل تحت
  ةخاضعال ت وادارتها،سير المؤسساتيب المتصلة المعلومات االخرى يع جم أوكل طرق المنع  صفيما يخ حتهم،لمص

 .ستهم وظائفهمممار  والتي يكونون قد اطلعوا عليها اثناءلرقابتهم، 
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قل الن  لتهاث مأمن  ةدرج  ءاتزاج شد الأوهي  :الثالثة الدرجةمن  ديبيةتأال لجزاءاتا .3
فصل من وال خرآن مكا إلىان كم من أوخرى أ إلى ةوظيفمن امل جباري للعإلا

عن  جت هذا وين  .1اناتوالضمقيود لحيط ببعض اأهذا الجزاء  ةلخطور  اً العمل ونظر 
في  التعسفو التأديبي  الجزاء لتوقيع ردةوااللضمانات واللشروط  حب العملاص ةلفمخا

الصادر  ءجزاال إللغاء ةقضائي  ىدعو  عي رفف ملللعا نشوء حقطة لسله اذه ستعمالا
 .كذل د نتج من جراءن قيكو رر ي ضأض عن ويتعوال

 لب العمحقوق والتزامات صاح .ج
حق  ثلم تمن الحقوق واالمتيازا ةليتمتع صاحب العمل بجم ل:وق صاحب العمقح .1

  .لعمال ؤونلش موالتنظي  اإلدارةحق  ،العملل في يه للعاماف والتوج شر الا
  :و هم لتزاهم اأ لعمل:صاحب ا اتلتزاما .2
 .عليهلما تم االتفاق  وفقا للعقد ليمنفيذ السلت ا رورةض •
     .العمل فير وسائل وادواتخالل تو ليه من الموكل ا لفيذ العممكين العامل من تنت  •
 القوة أو  الضرورةاله في ح  ه االفق علي ل المت عمغير ال ملع تنفيذامل ب لعتكليف ادم ع •

   القاهرة
 .يط العملمن في مح األو  الحمايةوفير ت  •
 المهنيةتحادات في النقابات واالوتمكين ممثليهم  إليهم اءةساإل دملعمال وعحترام اا •

 .نقابيلاارسه نشاطهم مم نم
 .االجر ةعو دفبغيابات مئات من العمال لسماح لبعض الفا •
 .جتماعيان االمي الضف همةالمساو ر ديد االج ست  •

  لعمالقه ء عالانتها :الثاث
  :لمالع عالقةنتهاء ال العاديةت لحاالا .أ

 
   59/ 85رئاسي لا م من المرسو  140ادة الم 1



73 

 

 ما تسمى ي وقت وهيأعقد العمل في  تفاق على انهاءعمل االعقد ال فيطر جوز لي 
 :تل هذه الحاالالعمل وتشم عالقةتهاء نال العاديةبالحاالت 
لل لتح او  االستقالةي لعمل فابحق  نةقار الم اليةالعمات يعشر تعترف الت  :ةالستقالا (1

 ارعشاال وأه االخطار لهبم االستقالة ائريلجز ع ار المش يدق ،يةالمهن  هلتزامات ا
 .1صاحب العملمن طرف  عليها الموافقةابداء  نذسريانها محيث يبدا ، المسبق

                                      :عملز لكل عن الستحاله التنفيذ والعجا (2
 هاء عالقهانت  ىلإؤدي التي ت  نيةالقانو  سباباه من االوف تبرعت  :الوفاه *
هاء عالقه نتا باألساس ب عليهتترت  مل فالعما صاحب الأ للعامل بالنسبة عمللا

                                                                                     2العمل
 عالقه نهاء ا إلىالمرض  ل بسببلعمان ع الكلي جزالعدي يؤ  :يكلال زجالع *

 تميناالتأن و محدد في قان  الكلي وفق لما هو  زج الع ةت نسبن اثباكموي  لالعم
                                                                      .االجتماعية

 الطبيعيةب سبااأل احدىعد اتقالعلى  الةح اإلتعتبر  :3على التقاعد ةاإلحال*  
 .عملحب المن صا درةبابم أو امل ن العلب مانت بطسواء ك عالقه العملنتهاء ال
االنجاز وبالتالي ينتهي العقد  ةبانتهاء مد قدعال ةدهي منت ت لعقد:مده ا انتهاء  (3

                           . المتفق عليها ةالمدللعقود بانتهاء  امةالعمبادئ لل اقب طصال و أ
خ سبالف أو ن لطرفي باتفاق ا امإجله أول قبل حل المدةحدد معقد هاء الكن انتمي -

تعويض مسبق والالار طخ له االمنح مهب  الإخير األ كون هذاوال ي  لعقدالمسبق ل
                                          .من العامل أطالتسريح في حاله عدم صدور خ  عن

 
 سابق الذكر  ال 90/11ون  انمن الق 02لفقرة ا 68ادة والم 03الفقرة  66 ةدالما  1
 90/11نون من القا 09رة الفق 66المادة   2
 09/11م القانون   08الفقرة  66 دةالما 3
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ى عل بم للعامل فال يترتي سالج  الخطأ قد بسببالمسبق للع خاله الفسح  فيما أ -
 .التعويض االخطار وال لةهام بماللتز لعمل احب اصا

  :العمل عالقة تهاءالن ةيالعادغير  التالحا .ب
ن الذ ال يؤدي البطإ ،ركان عقد العملأ أحد صحةعدم  أو ينتج عن تخلف  :النبطلا (1

  .1منجزةلا الفترةعن  ةر ج أ ضيتقا ان العامل منرمح  إلى
ويبقى عقد  يةيعالتشر  لألحكام ةمخالفلاالبنود الن على البط تصرقن ان ي ما يمكك -

 بأحكام المقررة ازاتمن االمتي حرم العامل يال  نن البطالأ كما ،العمل قائما وصحيحا
ادث العمل واالمراض حو و  االجتماعية بالتأمينات المتعلقةاالجتماعي  نقوانين الضما

 .ةني مهال
 :نفراديالا سخلفا (2

الجراءات المعمول ا اتباعتلزمه ب  ملعاب الن جا سخ منبالف رة دامب لا تفاقي:الاح سلفا
 .تقالةساال الهفي ح  المتبعة ااتههي ذبها و 

 ررة المق باإلجراءاتلتزم ي  من جانب صاحب العمل سخبالف مبادرةلاكانت  إذا -
 .الجماعيةت ياتفاقاال في وفقا لما هو محدد لعاملمن ا أدون خطخ بالفس

نستنتج  منهو  العملقانون  كامألح لف اشروع ومخ انهاء غير م هو  :تعسفيلا سخلفا
سفيا وهذا ما ورد ن تعيكو  والموضوعية شكليةلا ةوني القان عد للقواخالف ان التسريح الم

 .29/21قانونمن رة قف 73 المادةفي 
اب ارتكه حقثبت في  اذإ قاف وفصل العاملستخدم اي يحق للم :(العزل)تسريح لا (3

 استقرارن وضما جهةمن لحه مصا يةاحمد صوهذا ق ه بعملهمثناء قياا يمجس أخط

 
انه ال يمكن ان   غير"... عالقه العمل:المتعلق ب 1990ابريل  21 المؤرخ في 11/ 90قانون  2فقره  135 ةدالماتنص  1

  ".ؤه ادا م ضياع االجر المستحق عن عمل ث إلى الن العمل يؤدي بط
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 العطلة لهالتسريح بدون مهعنها  نجروي  المستخدمة سسةالمؤ نظام في ال وفعالية
  اتو عالوبدون 

   :التالية االفعالن جراء م
 .مللعبا المرتبطةامر و فيذ األمل دون عذر مقبول تن العافض ر  ✓
وثائق  أو تنظيم لالصنع وا قلوجيا وطر و التكن يات و التقن بق تتعل وماتعلم ىفضا ✓

      .اخليهد
  .عملعن ال ف جماعيفي توق رتكاب اعمال تتسببا ✓
  .عنف بأعماللقيام ا ✓
 .العمل بنايات واجهزهب ار بب عمدا في الحاق اضر تسلا ✓
 .عملاثناء ال المخدراتو  لكحو ال لاو ن ت  ✓
 .نعيم ملع زإلنجامل عاللير المبلغ سخدم تنفيذ امر الت ع ✓

ات عندما يتعرض لصعوب م خدمست ال هخذء يت اجراو ه :قتصاديةا بألسباح يلتسر ا (4
ذين عدد العمال اليل من التقل أوتخفيف العليه ض فر ت  ةتقني أو ةاري تج  أو ةمالي 

  .1والمالياالقتصادي  نواز الت  إلعادة ه كحل وحيديشتغلون لدي 

ساعات " كتخفيض  لتدابير:ا منعه مو مج اتخاذ  كذل إلىللجوء ا وعلى المستخدم قبل -
من  70 دةماالبنص  اعماال"  انشطه اخرى. إلىتحويل العمال  ،اعدتقال إلى الةاإلح  ،لالعم

  ل.مقانون عالقات الع
في  الحق :ةقانوني  ةي اتحظى بحملمسرحين حقوق للعمال ا ةسريح عدهذا الت  ترتب علىي و  -
ي ف لويةو األ ،يضاتلتعو ار و ل االجو في تحصي  ويةلو األ ض،ويالتعفي  حقال االخطار، لةمه

 
 مستخدم تقليصز لليجو  "  ه العمل:متعلق بعالقال 1990ابريل  21المؤرخ في  09/11قانون  1فقره  69 المادةتنص  1

  ".اقتصاديه بررت ذلك اسباب إذاعدد المستخدمين 
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 تماعية،جاال ماتاداءات الخدن م االستفادةالحق  االجتماعي،مان ضفي الالحق  ظيف،التو 
 .عملال شهادة صول علىفي الح  الحق

  ةالجماعيعالقات العمل  لفرع الثاني:ا
 ائلالوسعدد ت رىوانين االخ لقالعمل عن غيره من ا انونيميز قما  ن بين اهمم

اصحاب  عوفي تجمي  اتلنقاب مال لالع بتكوينر ذلك هعالقات العمل ويظ يمظن لت نيةانو الق
ابرام  إلىتؤدي التي  الجماعية ضاتاو فالم فيك لوكذبهم  ةصخا ةفي منظمالعمل 

 .ملمهما من قانون العجزءا  والتي اصبحت الجماعيةاالتفاقيات 
  الجماعيةل اتفاقيات العم وال:أ
ا مزاي مال عللا يضمن مب ه وفر طظيم شروط العمل و تن  وه عيةالجما ةفاقي االت موضوع  نا

كما  .1الفرديةمل لععقود ادستور ي ه اعيةالجم االتفاقيةومن هنا يمكن القول بان  أفضل
ظروف  ةمجموع لاو تتن  لىو فاألالجماعي فاق واالت  الجماعية االتفاقيةدر ان نميز بين ج ي 

ان يمكن  يعدد من المواضيع الت  أووع موض صيخ انيوالث  تماعيةجااللضمانات واالعمل 
 تنصالتي  90/11 ق 2 قرهف 114 المادةالجزائري في نص  عمشر الما عرفه  مثل الهاو تتن 

محدده من  عناصرعده  أواتفاق مدون يعالج عنصر معين الجماعي هو " االتفاق  أن على
توى سعلى الم امإ اعيةالجمت قيافات على اال ضاو تفاليمكن   ل..."روط العممجموعه ش

ن لجا أو ما في شكل لجان مشتركه إالطرفين  أحدب طل لىع بناءاً  ممي ويت ي االقل أوي المحل
 .ءعضااأل يةو امتس

                                                   :الجماعية يةاالتفاق ابرام وطر ش /أ
يشترط  ةادي عالعقود ال في ةالمطلوب كان ر االشروط و ال ىإل باإلضافة :ةلشروط الموضوعيا

 مشروعا ال يمس االتفاقية سبب - األقدمية - (عمالالممثل ) نيضاو فمتاله لي ها -كذلك 
  .انظيمهعمل وت لشروط ايكون هدفها تحسين  - عمال ومكتسباتهمبحقوق ال

 
 مل السابق ذكرهالع قاتالمتعلق بعال 90/11 نو انمن الق 01الفقرة 414مادة ال 1
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تشيه العمل مفه اتفاقي ل جيتس - المعنيةمن االطراف  توقع  - الكتابة -  :الشكليةوط الشر  
   .ةلي عماعات الاساط الجمأو رها في هاشا -الضبط  هتاب وك
  :الجماعيةتفاقيات الان مومض /ب

 متبر  تيالالجماعية  اتج االتفاقي تعال .قات العملن عالقانو من  120 المادة نصت 
صا صو أن تعالج خ  ويمكنها والعملوط التشغيل ون شر هذا القان التي يحددها وط لشر سب اح 

  تالية:لا العناصر
 ي،المهن صنيف ت لا -1

 يعها،وتوز  العملساعات  س العمل، بما فيهايياقم -2

 جور األساسية الدنيا المطابقة،ألا  -3

ا ما فيهب لعمل، دمية والساعات اإلضافية وظروف امرتبطة باألقالتعويضات ال  -4
 ض المنطقة،تعوي 

 باإلنتاجية ونتائج العمل،المرتبطة المكافآت   -5

 ردود،الملى ن عل المعنيي مالعفأة فئات اكاكيفيات م  -6

 ة،ي ديد النفقات المصرفح ت  -7

 ر المسبق،شعااإلو  تجريبال رةفت   -8

التي  أو لعمل ذات التبعات الصعبة مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب ا  -9
 عن النشاط، ت توقفتتضمن فترا

 الغيابات الخاصة،  -10

 ل،عمت المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في الاءاإجر   -11

 ،باإلضر حالة امة في نى من الخددألد االح   -12

 ،ابيقممارسة الحق الن   -13

 .نقضها أو مراجعتها  أوت تمديدها كيفياقية و التفامدة ا  -14

  :الجماعية تفاقيةالاانتهاء  ج/
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 غاية إلىارها تستدعي استمر  ةط مخالفتوجد شرو  ملام ددةمح الا نتهي بانتهاء مدتهت  -
 .1 هداتفاقيه جدي  براما إلىصل التو 

هر ش 12ور ر م ف بشرطااالطر  أحد رةادا بمب ي جزئ  أو ا لي ك فاقيةتاالفسخ ب طل أو  ضقن  -
 سجيلهات  من

كانت  إذامن مفتش العمل  مبادرةبو  ةلجهاز القضائي المختصاللغاء من طرف اا -
 .والتنظيمية يعيةالتشر  كامحألللفه خام االتفاقية

 العماليةنقابات لاانيا: ث
ا بهدف هتشكيل ن فيمجال معي  في أو ةن مه العمال في مو يق ةهي تنظيمات جماعي  

ت عليه صمثلما ن  مصالحهم ةوحماي  بأحوالهمهوض ن لم واهنتهيل ممثقهم وتو الدفاع عن حق
الحق النقابي  ةممارس رنةاالمق يةالعمالالتشريعات  تسحيث كر  90/14من قانون  2 دةالما

دستوريا  رفاعت  ذياللجزائري ا يعر التش إلى بالنسبة الشأنهو  وص خاصه كمانصو  بأحكام
 .2يالنقاب الحق أبمبد

المعدل المتمم ترجمه لما جاء في  1990 ونيو ي  2في لمؤرخ ا 90/14ون ن شكل القاي 
   :لتاليةا يةساساألاده على االهداف من الدستور حيث اكدت مو  56 المادة

 .قدمتها الحق النقابيوفي م اسيةساألسيخ ممارسه الحريات ر ت  •
 .العمال يلراطي لممث يمقالدقي و ل الحقي مثي تلاكريس ت  •
 والمتعاملين نتاجالاف اأطر  إلى لةالدو ن مقل الفعل التشريعي ن  •

 الجماعية واالتفاقيات  الجماعية ضاتاو المفاالقتصاديين من خالل 
  .يواالتفاق الجماع

 .األطرافجتماعي بين س الحوار االير كت  •

 
 لسابق ذكره ا 90/11ن قانو من ال 177المادة  1
ه للمعهد العربي  وره علميد التنميةفي  رهاوأث العمالية  ةالنقاب ةهميأ في القطاع الخاص النقابيةت رياعبد اهلل حنا الح. د 2

 . 427صفحه    9781/ 10/05 إلى 30/04/1972ئر من وث العمل الجزاوبح عماليةال للثقافة
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  :النقابيةنظيمات الت تأسيس /أ
ع قطا أو  الفرع الواحد أو  حدةاالو  نةالمه إلىتمون الذين ين نوالمستخدمي لامكن للعمي 

   .1ةي مهن وال الماديةمصالحهم عن لدفاع ل نقابيتنظيم  تأسيس حدلواط االنشا
لو  إلىطلبهم  ودع االعضاء المؤسسوني  ابي بها مقر تنظيمهم النق التي يوجد يةالوال ىا 
 أو ت لوالياابين  تركةشمال ابيةنقالات نظيمبالت يتعلق  فيمابالعمل  فوزير المكل إلى أو المحلي 
  .2ةالوطني  النقابات

والذي يرفق  معنيةلا العمومية الهيئةلدى  التأسيستصريح  اعيدبإ ابةنقال سستتأ *
 : 3اليالت لملف با اوجوب 

 متهوكذا حال واإلدارة القيادةوهيئه قيع االعضاء المؤسسين مل اسماء وتو ئمه تحاق *
 .هماسكن  يناو ن وعومهنتهم  نيةدالم

 .ساسيألاقانون الهما طبق االصل من علي مصادق تاننسخ *
  .التأسيسية العامة الجمعيةر محض *

التشريع  يحددت فاجبات حقوق وو ضائه يم النقابي تترتب على اعتنظال تأسيسعمليه  دعب ف
 .للنقابةاالساسي ون وكذلك القان ري المفعول اتنظيم السوال
قيه وتر  عيةماالج لعمال في العالقات ل نقابيةلانظمات الملعب ت : يةالنقابات ظملمنادور  /ب

العمال  تأطيرفي  المؤسسةدورا رئيسيا داخل المجتمع ويتمثل دورها داخل جتماعي الار االحو 
ان تتحول  النقابية للمنظمةن ويمك والمهنية جتماعيةاالبمشاكلهم تحسسون جعلهم ي بئتهم و تعو 

زيد ملاب لدفعهم على االقرار مؤسسات ر الي م تسي قالعمل وطواارباب على  ضغط جماعات إلى
 .االجتماعية والحمايةاالجور والمنح  اصالحات المزيد منو مل من شروط الع

   :يأتيم بما ان تقو  16 لمادةابحسب  النقابية للمنظمةما يمكن ك
 

  .السابق الذكر 90/14قانون   2 المادة 1
 .لذكربق االسا  14  90انون  ق 11 دةماال 2
 . ربق الذكساال 14 90من قانون   12و  9، 8 ةالماد  3
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 يةضائ قالللطرف المدني لدى الجهات  المختصةقوق لتقاضي وممارسه الح ا -
  .مختصةال

  .العمومية مام السلطاتاءها امثيل اعضت  -
  .بهدفه قةعالاق له اتف أو اتفاقيه  أو د قعجراء اي ا -
سموح ي المالنقاب بل ممارسه النشاطمقا أو عقاريه مجانا  أو منقولةقتناء امالك ا -

  .به
  :1طرق بثالثةل تح أو  المنظمةتنتهي  :والحلاالنتهاء  /ج

 .مهمحل تنظي  علىء ااالعض اعمإجب : لحل االداريا •
 ة.للنقاب  اجل محدد أو ق لشرط الفاساسي اسما يدرج في القانون االحين :تنظيم لحلا •
ي أ أو  العموميةترفع من طرف السلطات  ىويكون بناءا على دعو  :ائيضقال لحلا •

شاطا مخالفه للقوانين المعمول ن يمارس ن كا إذاتنظيم ال على ةمصلح خر له آرف ط
 .األساسيةوانينه ق ليه فيص عصو ن م رغي  أوبها 

 ويتهاتس قروط عماليةالالنزاعات  :2المطلب 
العامل  الخالف الذي يقوم بين تمثل فيد تكون فرديه تت العمل قازعاان من  

ينظم  القانون الذي بأحكامه قد الذي يربطالع حكامأب  أحدهماوصاحب العمل بسبب اخالء 
وص لتزام المنصعات هو تنفيذ االان النز موع ن ال الهذوالهدف من وضع قواعد  عالقتهما.

التنظيم  أوساس األ غاءلا  و  تفسير أوه بتعديل ةب مطالوليس  العمل، ونن اق أوعليه في العقد 
 .العالقةحكم هذه الذي ي 

التنظيم  أو ن مجموعه من العمال بي  أخالف ينشفهو  ماعيةالجا منازعات العمل ما
من  لهم الممثلة الجهة أوالعمل  باصحا وأمل عال بصاح و  جهةالنقابي الممثل لهم من 

تتعلق بشروط  ةنظيمي ت  أو  ةجماعي  ةي اتفاق أو ةوني نفيذ قاعده قان ت  راخرى حول تفسي  جهة
 

 . ذكرالسابق ال 19/30لمعدل بالقانون ا 31 المادةايضا  90/41قانون  03 لى إ 27 المادة  1
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ثار عالقات آ من أثرباي  و أبالعمل  ةالمتعلق واالقتصادية االجتماعيةف العمل رو وظ احكام
  .جماعيةالالعمل 

  يةفردلا منازعات العمللفرع الثاني: ا
 جهةر من جي أخالف قائم بين عامل  في العمل كل رديةالف لمنازعةاب د صقت ي 

امات بالتزام من االلتز  أحدهما الءإلخ عمل  عالقةتنفيذ  بشأن خرىأ جهة م منستخدوم
 في العقد  المحددة

طرف لضررا ل بسب ما ي ب  المشرع الجزائريكما قال  أو  خرطرف اآللضررا ل بما يسب ب 
 .1خراآل

دما عن قط فة شكل منازع يأخذ ن الخالفأ ىإل قطةن هذه ال في ريجزائ الرع لمشا هتج ا
 .الودية التسويةعن طريق  المستخدمة ةالمؤسسخل دا ل يجد له ح ال
 الفرديةنواع المنازعات أ
اركان العقد لق بركن من اساسي يتع دبن  أو ف شرط تخل إذاذا وه نزاع مرتبط بتنفيذ العقد: /أ
 يةونها بداية ،نوع العملو  اتلصالحي ا ،الرتبة ،لمنصبا ،يةلهو اك يةساساأل تلك االحكام أو 
 .عهتوابقد واالجر و الع
ل يعتبر نزاعا نود اتفاقيه العمل الجماعي يضر بالعامب كل اخالل ب ق نص اتفاقي:خر /ب

 عماليا.
خدم تلمسوال ن العمابي  العالقةنظيم لت  ةم الداخلي يعد ادافالنظا :اخليالد النظامخرق  /ج
 كبيرت ضد كل عامل زمةلالا التأديبيةاالجراءات مه واتخاذ اخير من تنفيذ احكهذا اال نتمك
ذاو  هذا النظام ألحكام مخالفه أو ني مه أخط مبالغ  أو تعسفية  التأديبيةكانت هذه االجراءات  ا 

 .عنزا إلىول فيها تتح

 
بين عامل   ائمل قعمحكم هذا القانون كل خالف في المل ب ا في العدينزاعا فر  يعد" 04/ 09 نو انمن الق 2 ةص المادتن 1
لهيئات اداخل   ةتسوييات عمل إطارله في  لم يتم ح  ذاإ العمل التي تربط الطرفين قةعالن تنفيذ أبش مستخدمو  جيرأ

 " .المستخدمة
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 أونون ا للقالفمخا قيةاتفاال أو د العقرد شرط باطل في و  إذا :قانون والتنظيمق الرخ /د
 .األخرىلبنود بقى اوت ل الشرط طالتنظيم يب 

 
 

 يةالفردعات مناز لل الودية تسويةال .1
وره ن يثبت مر أ المحكمة إلىيتوجب على المدعي قبل الوصول  الفرديةنزاعات ال يف

جوهريا لقبول  اء يعتبرجر اإل اوهذ ويته بطريقه وديهتس إلى هادفةالجراءات على بعض اال
 .كالوى شعالد
 للنزاع الداخلية ةلتسويا

قائم بينهما زاع الاخليه للن يه دادار  أو يه وديه سو ت  إلىوصل طرفي النزاع بها ت قصدي 
 ةالجماعي  يةاالتفاقفي  محددةالاالجراءات  إطارمن اي طرف خارجي وذلك في  طةوسادون 

زاع في للن  يةداخللا يةتسو لل المنظمة القانونيةكام االح ارإطفي  أو  المؤسسةا في المعمول به
 . 1اقيهاجراءات اتفه غياب حال

يسه المباشر الذي يتعين عليه رئ  ىإلع امره ه رفعلى امكاني  4 دةماالبينما نصت  
 .رخطااريخ اإلايام من ت  ثمانيةتقديم الجواب خالل 

ذاو    أو المسيرة  الهيئة إلىاالمر فع ليه ير يتعين الرد علم  أو سلبيا كان الرد  ا 
 .ةحالالب سح  دمستخ الم

ء من جز  و أاسباب رفض كل  عنلمستخدم بالرد كتابيا ا أو ستخدمةالم الهيئةيلزم   
ن قانون م 04كما نصت المادة  أو يوم على االكثر من تاريخ االخطار  15الل ضوع خ المو 
90/04. 

  :مصالحةال  
 

 . 5ص  2004-0320 -لمحاماة المهنية ةءا لكفا-عي ضمان االجتماقانون منازعات العمل وال سليمان ةاحمي 1
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ع زاالن  افأطر بين وجهات نظر  التوفيق أو ب للتقري  به طرف ثالث ي اجراء يقومه
 بين الودية القةلعاعلى  المحافظةالتالي متنازعين وبن الل يرضي الطرفي د حيجاصد اق

 .ملب العمال واصحاالع
اء نصفها من االعض يةاو متسانشاء هيئه مصالحه  إلىعهد المشرع الجزائري   
اره فقط ال لعمل هو اخطا ور مفتشالعمل وبقي دخر من اصحاب والنصف االالعمال 

 مكتوبه عريضةر بواسطة هذا االخطا كونوي  90/04قانون  من 5 مادةلا صتا ن كم أو غير
 .90/04من قانون  26 مادةللا طبقا شخصي بحضور المدعي  و أ

 :المصالحةشكيل مكتب ت •
 لعمالمن ممثلي ا ياو متسعدد  من 90/04قانون  من 6 المادةحسب  يتألف 
 04وفق المادة  هرأشسته مده لهما بينها علي  لاو التدب يتم المكت  ةرئاسما بين دمين والمستخ 

تب ء مكاعضا أو ن اعدي ظيم انتخاب المستن المحدد لكيفيه 91/273من المرسوم 
 .المصالحة

  :المصالحةختصاصات مكاتب ا •
القات العمل عن ع الناتجة الفرديةت لنزاعاا كافةشمل ي  الموضوعي: الختصاصا

صات هذه اختصا ى مننيستث لي لتاوبا 1990لسنه  90/11قانون العمل  هاي يحكمالت 
هذا  بيقن مجال تطع ةي عمل خارج  عالقة بهسالتي تقوم بمنا فرديةاللمنازعات اتب االمك

للقانون اضعين موميين الخ بالموظفين واالعوان الع الخاصةالقانون مثل منازعات العمل 
 .ةوظيفية العامال

د ن ل وعلعمه اصاصي االقليمي لمفتشي هو نفس االخت  :قليمياالاالختصاص  
ب ص االقليمي لمكت صات االخ دائرةفي نفس  حةالمصالكاتب عدد م يمكن توسيع قتضاءاال
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زير ويحدد مجال االختصاص بقرار مشترك بين وزير العمل ووزير العدل وو ل تشيه العممف
  .1ماليةوالاد االقتص

من  19 دةللما اطبقالقضائية  التسوية إلىهاب ي قبل الذاجراء اجبار  هي المصالحة -
ه الي  يه وهو ما اشارتار ختي استثناء حيث تصبح ا المبدأهذا ن لأ الإلف الذكر ن السا قانو لا

  .2 الفقرة
 
 

  :المصالحةراءات جا •
 تش العمل امامف بإخطار المصالحةاجراءات  أتبد الداخلية الودية التسويةند فشل ع
 .ياشفو  رخطااال ديمسابقا لتق أشرناور العامل كما بحض أو  ةكتوب م عريضة بواسطة
 يقومن أالعامل على  اتوادعاء بأقوالير محضر بتحر  الحالةالمفتش في هذه  ومقي 

 مصالحة العضاء مكتب أتحرير المحضر باستدعاء  أو  العريضةيام من تقديم أ 03ل خال
يام على االقل أ ثمانيةبعد الخير ع هذا احيث يجتم للمصالحةوض نزاع المعر ظر في الللن 

 بواسطة أو يه ما بصفه شخصإوالمدعى عليه  عير المدحضو  عئه مدعااست من تاريخ 
  .(قابيمثل ن مي ممحا) قانونيامؤهلين الممثليهم 
نع شرعي محدد ما لم يوجد ماممثله القانوني في التاريخ ال أو ي حاله غياب المدعي ف

 . 2الغائهاو ه عمالأدول من ج  القضيةب يقرر شط كن للمكتب انيم
حدد يتم استدعائه التاريخ المالقانوني في مثله م أو ه ى علي لمدعضر ايح  لم إذاما أ  

يام من تاريخ االستدعاء أ ثمانية قد في اجل اقصاهيع مصالحةالع نيه لحضور اجتماثامره 

 
واعضاء  المساعدين انتخاب  ظيمالمتضمن تن 11/08/9119المؤرخ في  372/ 19ي يذمن المرسوم التنف 2 المادة 1
 .1992يونيو   2لمؤرخ في ا 92/288رسومم بمالمعدل والمتم المصالحةتب كام
 .السالف الذكر  04/ 90من قانون  62 إلى 22نلمواد ما 2
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ذاو  تسلم  حةالمصالحضرا بعدم م لحةالمصاد مكتب قانوني يع دون عذر الثانية للمرة غاب ا 
 .القضائيةى الدعو باشره من م كينهلتم ماعثناء االجتخه منه للمدعي انس

لم تتم  أو ئيه جز  أو ه بصفة كلي  مصالحةالله حضور الطرفان وتمت ما في حاأ  
ثبات ما عتبر هذا المحضر دليل اي  المصالحة حيتبعدم  أو  بالمصالحةما إفيحرر محضر 

ع فى متناضر شروطا ت يتضمن هذا المح  ال يجب ان انه اإلشارةمع  رلتزوي يطعم فيه با لم
 .مجال عالقات العمل عمول بها فيالتفاقات المظم واوالن  نقواني ال

  :حالصليذ اتفاقات نفت •
ر ما يطرحها اتفاق صلح ال يطرح مشاكل اثناء العمل على التوصل اليه بقدكان  مالو 
مات تتمثل في الغرا التنفيذية اناتع من الضماطته بنو اح  ل المشرعو اح يذه فقد عند تنف
 من بأمرالمضمون وهذا  ىن داأل الشهريمن الراتب  بالمئة 25عن تقل  ال ةيومي ال ديةالتهدي 
 .االجتماعيةسائل لة في الملفاصا المحكمةرئيس 

ال تنفيذ والتي لل المحددة المهلة نهاية بعد الإسريانها  أال يبد ديديةتهال الغرامة  
حد أ ارسةنيه ممامكا رغم انونالقكم المعجل بح قوه التنفيذ رون لهذا االما ويكيوم 15 زاو تتج 

 .المدنية اتليها في قانون االجراءن المنصوص عطرق الطع
  :لقضائيةاية لتسو ا .2

 هو االجراء الودية و تسويةال ةلاو مح بعد فشل  األخيرة الوسيلةي ه المرحلةعتبر هذه ت 
في تص بالفصل نشاء قضاء مخ من حيث ا اليةالعمريعات ه اغلب التشالذي تقضي ب 

 لمشرعا اعتمدهالعمل وهذا ما  وهو القضاء ل واصحاب العملعمابين التنشا  لذيا عاتناز الم
 .الجزائري

 :االجتماعيةمحكمه المسائل تصاص شكيل واخت /أ
من  ماعيةالجتاسائل في المسم المختص تشكل القي االبتدائيةمستوى المحاكم  ىعلف

 اكم داوليت لهم ي تمثيكون و  هيعتبران مساعدي واصحاب العمل لين عن العمال وممث  ضاق
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قاضيين  و أاض بق أوحتياطيين االحاله غياب المساعدين  لمساعدين فيتعويض ات اجاز 
  .فقط القضاة تتشكل منالعليا ف والمحكمة القضائيةالمستوى المجالس أما على  لحالةاحسب 
روط هي نفسها شفالنتخاب المساعدين ر مقر ال شروطالو ات كيفي يخص فيما  ماأ

 .ةمصالحلاب مكات  خابنت ا
  :ماعيةاالجت مسائلمحكمه الاختصاصات  /ب

 االبتدائية بالمحكمة اعيةاالجتم ةالغرفاص صاخت  في تحديد جزائريالع ر عتمد المشا
 ابتدائيةفه بص مةالمحكث تنظر عليها حي  ةالمعروضعلى التصنيف الموضوعي للقضايا 

   :يلي يماف
 وعقد العمل عالقة قطع أو وقيف ت  أونفيذ ن ت عمل الناجم عفي ال الفرديةلخالفات ا -

  .مهينت أو كوين ت 

لنزاع  بالنسبة الشأنا هو صراحه كم القانونا ا لهخرى التي يخولهاالالقضايا  كافة  -
 .االجتماعيالضمان 

 علق الدعوى: ت ا تالستئناف عندمل لةب اير قاي غ يةونهائ  ائيةابتدما تنظر بصفه ك -
 .اريةإلجب ا ةواالتفاقي  التأديبية العقوبةب  •
ليها عص الوثائق االخرى المنصو الراتب و  اتالعمل وكشوف ةشهادتسليم ب   •

 لمدعيمهني لال نشاطال إلثبات
مدعى عليه تنفيذه اي موطن ال أو بمكان ابرام العقد  االختصاص المحلي يتعلق ماأ
 بسببها انهائ أو ا بينما في حاله تعليقه المدنية ءاتجرااإلقانون من  1قره ف 500 المادة
عليه  صتكما ن  موطن المدعيكمه مح إلىتصاص خالرض مهني يؤول ام أو ل ثه عمحاد

  .المدنيةراءات ج الن اانو من ق 2ره فق 500 المادة



87 

 

امام دعوى  الحةالمصدم في حاله ع الطرف الذي له مصلحه يرفع :التقاضياجراءات  /ج
 1ماعيةاالجتاصلة في المسائل فال المحكمة
   .صلحخه من محضر عدم البنس مةالمحك إلى وجهةالم العريضةرفاق ا -
ن تقديم يوم م 15 زاو تتج ده ال في م المنازعةظر في لن لى لو األ لسةتحديد الج تم ي  -

 .للدعوى االفتتاحية العريضة
ع لترتيب ورودها م ل خاصي سج حاال ف ةالمحكم إلى المرفوعةالدعوى  قيدت   -

 .ةجلسال وتاريخ القضيةطراف ورقم بيان اسماء اال
للخصوم  ث يمكنحي باألمرن المعنيي  إلىلحضور ليف باسل تكر م ي ث   -

 .عنهمموكلين  أومحامين  سطةبوا أو فه شخصيه بص الحضور
 ين االطرافمصالحه ب اجراء لقاضي ليمكن  الدراسةعلى  القضيةقبل عرض    -

 .والخصوم
للمداولة ذلك  التأجيل أو  الجلسةمكن ان يتم في نفس ي ىحكم في الدعو ال دارصإ -

كان  أو  للمراجعةان قابل اء كل للحكم سو جبالتنفيذ المع أمري ن أي لقاضل مكني 
 .لهبدون كفا أو بكفالةا مإك نهائيا وذل

 بصوره مطابقه لألصل أو بنسخه اصليه  مايبلغ الحكم ا  -
 :اهيذيكام وتنفحاالاصدار  /د

 رديةلفا العامةات ون تسويه النزاعمن قان  21 المادةت دحد :ةائيونه ابتدائية امحكا -1
 :ـ بتعلق ت عندما ونهائية بتدائيةااحكام  كمةالمح عن  الصادرةم االحكا
 .التأديبيةاعي فيها االجراءات ر التي ال ت  يبيةالتأد وبةالعقلغاء إ ➢
 .ىأخر  إلى ات الرواتبالعمل وكشوف شهادةسليم ت  ➢

 
 ة النزاعات الفردية في العمل المتعلقة بتسوي  360ادة مال 1
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ه ادماس اعالت  ستئناف فيما عدار قابله للطعن فيها باالغي  فإن هذه القضايامن ثم و 
 .المدنيةلقانون االجراءات وفق ا النظر
 :اذ المعجلنفقابله لل ابتدائيةكام حا-2

 بأمر أو ما بحكم القانون إالتي تنفذ بصفه استعجاليه و  للمراجعة لةالقاب كام االحهي و 
اجور العمل  بدفع المتعلقة أو العمل  لفصل التعسفي منبا لقةلمتعاالحكام مثل ا قاضيمن ال

يمنع  الك فان التنفيذ المعجل ذلل للعمال المهنية أو لمادية حقوق امن الق بح تعلقةالمتلك  أو 
 .1 لحكماستئناف ا

 :العادية يةاالبتدائام االحك -3

بعد استنفاذ جميع  ال تنفذ اال والتي اديةالعوغير  العادية للمراجعة قابلةاللك االحكام ت 
 .يء المقضي فيهالش ةي م لحجالحك حيازةر خ آ بمعنى أو قانونا  المقررةضمانات جراءات والاال
 ةعيالجماالعمل  ازعاتمن: لفرع الثانيا 
 الدفاع ةل وذلك بغي حاب االعماتجميع صفوفهم قبل اصعلى  ائمةدفه بصل العما صر ح 

 أيلج  لطرفين،اير من المنازعات بين كث  ةار اث  إلىدى ذلك أ موانتزاع الحقوق له هممصالح  عن
وط ل شر لى تعديالعمل ع لحمل صاحبوسيله راب كضاإل إلىالت لحامن االعمال في كثير 

عمل عالقات ال على الجماعية ازعاتوالمن  رابلإلض السيئة لآلثار رالمصلحتهم ونظ العمل
 الوديةبالطرق  ماإ ازعاتلمن ل حل تلك اوضع النظم التي تكفعلى  رعالمش رصح  واالقتصاد

  .والغلق مثال ضرابكاإله القو و التهديد يق عن طر  أو والتحكيم  والمصالحة ضاتو اكالمف
 :جماعيةال منازعةاليف عر ت .أ

 والجماعية الفرديةات من النزاع لوقايةبالمتعلق ا 90/02من قانون  2 دةالماعرفت  
 العامة  الشروطو العمل  عالقة في نيةوالمه اعيةالجملق بالعالقات كل خالف يتع"  انها:

 
 .ردية الفالعمل  ه المنازعاتمن قانون تسوي 3 قرهف 43و 22 ادةالم 1
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 ادتينفي نطاق احكام الم نطرفي رهما عتبااب تخدمين لمسوا للعمل لم يجد تسويته بين العمال
 .القانون من 5و  4

 :مينر شرطي مهتوافيجب  جماعية زعةناالمتكون ل
انت مجموعه منهم وك أو في اطرافه اي جميع عمال مؤسسه  نزاع جماعيان يكون ال  -1
صاحب ني ثاغير منتسبه والطرف ال أو عده نقاط  أو  ةواحد نقابة إلىه تسب من  مجموعةالهذه 
 .عملصحاب ده اع أو 

 .بين العمال كةتر مش ةبمصلح  ه حيث يتعلقجماعي  نازعةالمان يكون موضوع   -2

 :لجماعيةازاعات العمل الن سويةتطرق  .ب
لنزاعات  اصير هذه ي مهم ومؤثر فتقوم بدور م العماليةالنقابات والتنظيمات  ارتص

العمل زعات لمناحل ال الوديةوف لظر وا باألساليب باألخذ العماليةريعات دى بالتشأمما 
  .ثم التحكيم ةاطلوسا ،المصالحة ،باشرةالم ضاتاو مفالوتشمل  الجماعية

ال لحوار والتوفير والنقاش بين ممثل العما اسلوب هو  :مباشرعي الجما ضاو لتفا .1
  .1مشترك للنزاعحل  يجادإل المتاحةلحلول طرح او  اآلراءادل تخدمين لتب والمس

 :القانونية ةمصالح وال يةتفاقاال ةصالح ن من المعاو اك ن هن  :لمصالحةا .2
تلك ويقصد بها  90/02انون من ق 5 دةالماعليها ت نص هي التي :ةاالتفاقي المصالحة 

 امكأح  تفسير وأ للمنازعة لحلو  إيجاد قصدب  الجماعية االتفاقية التي تقررها اإلجراءات
 .رفينالط ينب اختالف امهاتفسير بعض احك بشأنقد يحدث  التي الجماعية يةاالتفاق

فشله  و أل و ب األعلى االسلو ص لن اعند عدم  با االسلو هذ إلى أيلج  :القانونية صالحةالم  
مل مفتش الع ىإل مهمةالكل هذه و ت  حيث 90/02قانون  5 المادةمن  2ا تنص الفقرة كم

ام اي  8خالله  للمصالحةلى و األ ةجلسال إلىالخالف  يء طرفبدوره في استدعا مالذي يقو 

 
 . 27/ 91لقانون المعدل با  20/ 90قانون   40 المادة 1
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 فيحد ف كل واموقتسجيل  دقص 90/02ون من قان  62 المادة ما تنصك ارطخ لإل ةلي مواال
 .90/02قانون  7 المادةل عليها مع الحضور الوجوبي ل المتناز مسائ من الكل مساله 

تفق عليه وما بقي من ا ايدون فيه م طرفانالعه ر يوقرير محضش العمل تح تعين على مفتي  -
يخ يوم من تار  15 زاو يتج يمكن ان ذي ال ال  حةمصالالء ء اجراضانقاعند  عالقةالمسائل ال
 90/02 من قانون 8 ةمادالب حس لسةج ل أو 

بعضه يعد المفتش محضر بعدم  أو الخالف  على كل المصالحة راءاج  فشلند عو  -
 ة.لح المصا

ويتلقى تعيينه  كان ويتفقان فييد يشتر اص مح خ ش إلى اعز الن  أطرافام احتك :لوساطةا .3
ه في تساعدني و بالسر المه بمهمته مع التقييدلقيام ل يدةالمفمات المعلو ل ط كالوسي 
 .هلى طلب عل بناءا العمعمل مفتشية ع الي ر تش مجال

الطرفين على  قتفاا ةحال وفي لسابقةا الوديةتنفاذ الطرق ساليه بعد ا جألي  :لتحكيما .4
قرار  رصدوي التحكيم ملزمه للطرفين نتيجةون م على التحكيم وتكعرض خالفه

من  ادلمو ق فيه اوالذي تطب متعيين الحكال المواليةيوم  30خالل  ينهائم التحكي ال
من قانون  13 المادةنصت  اوكم المدنيةاءات قانون اجر من  454 إلى 442
90/02. 

 ءاً تعيين المحكمين سوا حريه كامله فيع بتتمت  المتنازعةراف امه فان االطع وكقاعدة بدئيام -
 .لب االمر ذلكلما تطيين كالتعيتم  أو  اقيةتفالا امر ب اثناء أ

كالهما يرجع  أو ن المتنازعي حد أمن طرف  كمينح لما يينعلى تعدم االتفاق ع ةما في حالا   -
مين كالمح  أو تعيين المحكم ل محل العقد في دائرتهاالواقع  القضائية الجهةرئيس  إلىاالمر 

 .1 ميينهخ تعتاري يوم من  30 لفي خال مترفع اليه ويصدر قراره عريضةعلى  ابناء

 
 .يةنلمدان قانون اجراءات المعدل المتمم المتضم 9661يونيو  8لمؤرخ في  ا  541/ 66قانون   444،  443 مادةال 1
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االجباري  مالتحكي  دأبمب  ال انه اخذإاري ي تخ الالتحكيم اخذ بنظام ا الجزائري ن القانونفإ هوعلي    -
د الشروع فيه خاصه وبع لإلضراب المسبق رعاخالل فتره االش زاعالن  بتسويةفي حاله القيام 

 .الضرابق اسه حمن ممار  ةممنوعالو  للدولة اإلستراتيجيةالقطاعات في 

علق مت ال ن قانونم 37 المادة رد في نصو  اوهو م النقابية ةاألنظميليه تمث  الهح  ▪
 .نقابيالق سه الح بممار 

 :ضرابالا .5
طريق  إلىالعمال  أالخالف يلج واستمر  السابقة الوديةبعد استنفاذ كل االجراءات   

 لتيوا باالضرا ىإل اللجوء يف الطريقةثل هذه وتتم على حقوقهم جل الحصولأمن  ديديةهالت 
  .1996 ستورمن د 57ة الماد أقرته
 :الضرابايف تعر  •

على تحقيق  اصحاب االعمال حمل بقصد هنظممجماعيه و بصفه  ملالع عن امتناع
 :1اشكالة يتعلق بشروط العمل ويتخذ عد فيمامطالبي 

االضراب  والقصير،ب المتكرر الضراا ،باو بالتن االضراب  التقليدي،الضراب ا
 .النشاط في بالغةم أو  جابياالي االضراب يء،البط

 :الضرابر اثاأ •
 عالقةتجميد  أو فبوق ابضر ه حق االسى ممار عل رتبيت  العمل: عالقة فوق -1

ه االضراب المرتكب من طرف العامل اثناء فتر  الخطأون انهائها وال يعد العمل د
 العمل. عالقة إلنهاءسببا 

 ى إلعمل حب الع صاي بدففهذا يؤدمل بما ان هناك توقف عن الع :ف االجرتوق -2
 راباالضر ايام بقدتوقيف االجر 

 
 .294ص ،زائر الجمعية اجمطبوعات الديوان ال،زائري جال ريعلتشعالقات العمل الفردية والجماعية في ضوء ا شرح، د.راشد راشد 1
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بصفه  مؤسسته إلغالق لعمل وحدهحب ااعملها صيستو يد هدله تهو وسي  :لغلقا .6
 .لحسم النزاع القائم كليا أوجزئيا  أو مؤقته 

سوية  تة وطرق االجتماعيوالتأمينات تشريعات الضمان الثاني:   حثمبال
 المنازعات
حوادث ن ع اجمةطار الن خمن اال للعامحماية ا يجتماعاالضمان لا ى نظامليتو 

 والمهنية اإلنسانية والمخاطر يةاالجتماع المشكالت صاعدت  وبعدة ي المهن مراضواال عملال
 لميالد البيئة إنضاج على ساعد عامال وكانت والصحة، للسالمة تهديدا شكلت التي

 ايةمالح  نم أدنى حد ضمان إلى لهاخال من المشرع سعى والتي االجتماعية التشريعات
 ة. والتيعام بصفة العمل لعالقات ةمنظمال القواعد  داربإص خلهتد خالل ، منالعاملة للطبقة

 .المهنية واألمراض العمل بحوادث المتعلقة التأمينية األحكام تضمنت
منها لتكييف هياكلها  كانت لمؤسسة الضمان االجتماعي ردود فعل في محاولة قدف

ر ظهفوعائالتهم  زائريينلج للعمال اة يدة والحاجيات الجدي التنممتطلبات  ها معنظم يعاتر تشو 
لخاص به بطابع جديد جعله أكثر فعالية في شريعات اماعي والت الضمان االجت  امنظ

 :خالل إصدار التشريعات الخاصة بالقطاع وهي كاآلتي وذلك منالوطني  االقتصاد
 .تقاعدبال متعلقوال 7/1983/ 2 في المؤرخ 83/12 رقم نانو الق   ➢
 ضواألمرا العمل حوادثب  قوالمتعل 7/1983/ 2 في مؤرخلا 83/13 رقم القانون   ➢

 .المهنية
 مجال في لفينمكال التزاماتب  والمتعلق 7/1983/ 2 في المؤرخ 83/14 رقم القانون   ➢

 .االجتماعي الضمان
 الضمان مجال في ازعاتن لما والمتعلق 7/1983/ 2 يف المؤرخ 83/15 رقم القانون   ➢
 .عياالجتما
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 جراءاأل وغير األجراء ميعلج والحقوق باتالواج  نم كل نلقواني ا هذه حددت قدو 
 القوانين  ءراإث  ذلك بعد تم كما. القطاعات مختلف في االجتماعية للنشاطات مارسينالم

 :التعديالت ببعض
 .ياعاالجتم بالضمان المتعلق 1996 في المؤرخ 96/17 رقم راألمك •
  .عدالقبا تعلقالم 1996 جويلية 6 يف ؤرخالم 96/18 رقم راألمك •
 واألمراض العمل بحوادث لقالمتع 1996 جويلية 6 في لمؤرخا 96/19 رقم رماألك •

 .المهنية
 كبير تطور على دليل اتخاذها تم التي إلجراءاتاو  والتشريعات التنظيمات هذه نإ
 الجتماعيةا غطيةالت  موليةش قيقتح  بهدف كذلو  يةاالجتماع التأمينات مجال في للجزائر
 .يشةالمع مستويات وتحسين ةي االجتماع ئحوالشرا طةناشلا اتفئ ال لكافة

 ةاالجتماعيوالتأمينات تشريعات الضمان  األول: لبطمال
 االجتماعي الضمان تعريف فرع األول:ال

 وللعبارةSocial Securityاإلنجليزية  ارةب علل تعريب االجتماعي الضمان عبارة نإ

Sécurité Sociale  منها المقصود نىمعلا تؤدي ال ةالعبار  ذهه أن والحقيقة الفرنسية، للغةاب 
ذا" تمعلمج ا انمض" تعني اهنأل  التفكير إلى وهلة ألول تحملنا" ضمان" عبارة في تمعنا وا 

 ايدلن  ةالحيا وواقع الخطر، بذلك المهدد الشخص تحمي بوسائل مواجهته يجب خطر بوجود
 كالمرض دة،عدي  لمخاطر معرض المادية هت وضعي  كانت مهما شخص كل أن لىع
 . 1للعيش وسيلة بدون اءقللب  وكذلك والوفاة عجزوال وخةيخ شوال الحوادثو 
 االجتماعي الضمان مجال في المضمونة المخاطر لفرع الثاني:ا

-11 ونالقان  بصدور 1983 سنة في االجتماعية تميناللتأ امنظ أول الجزائر فتر ع
 يدوح ت  بغرض صدر يذوال اعيةاالجتم بالتأمينات المتعلق 1983 سنة يوليو في مؤرخال 83

 
 . 7  ص األولى، الطبعة للنشر، دار االجتماعي، الضمان   نونقا شرح ،(  1998  ) عبيدات دحمو م عوني. د   1
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 ستكون والتي التقاعد الوفاة، العجز، الوالدة، المرض، تغطي التي الجتماعيةا التأمينات منظا
 .بالمطل هذا خالل من دراستنا محل

 المرض على تأمينلا وال:أ
 الدور وهذا جتماعي،الا لضمانا أنظمة يف سياأسا دورا رضالم على التأمين يلعب       
 المرض أقعده الذي يضالمر  املعال عن التعويض عملية نميؤ  ما أول نؤمي أنه ،المثلث
 يؤمن ثم أجره، عن بدال مالية تعويضات شكل تحت له النقدية المعونات بتقديم العمل عن
 بحس اوغيره ويةواألد التطبيبو  جالعال نفقات من جزءا عينية معونات شكل حتت  ياثان 

 وذويه منؤ بالم االجتماعي ضمانلا باعتناء راي وأخ ثاثالو  مريض، لكل واالحتياج الحالة
 االقتصاد على المحافظة في ميةهاأل بالغ دورا تلعب التي العامة الصحة حماية إلى يهدف

 رالغي  والعامل رجي األ بالعامل فلالتك يشكل المرض على فالتأمين هومن  .الوطني إلنتاجاو 
 ببعض بةاصاإل حالة في جتماعيةالا التغطية شملتهم الذين شخاصألا وكل األجير

 شفائه ةغاي  إلى بالمريض والتكفل والعناية، العالج متطلبات يهتقتض ما لوك األمراض،
 وهذا ة،النقدي  األداءات في الحق له ولخ ي  أن شأنه من بمرض هل المؤمن فإصابة النهائي،

 هيئة ربإشعا له المؤمن قيام وجوب من قانونا، اهعلي المنصوص تجراءااإل بكل هامقي  بعد
 المحدد اليوم فيها مشمول غير عمل يومين بمدة أصابه يذال بالمرض االجتماعي ناالضم

 في  المؤرخ ريالوزا القرار من 01 دةالما عليه نصت ما وهذا العمل عن بالتوقف
 التوقف وصفة ،ثلهمي من أو يضالمر  له لمؤمنا عبإيدا التصريح تموي. 131/02/1984
 البريد طريق عن ا إرساله أو المختصة يعاماالجت ضمانلا هيئة اكشب  لدى العمل عن

 .المضمن
 ،ريضالم المؤمن على مراقبتين تجري يتماعاالج الضمان هيئة أن اإلشارة تجدرو 
 وصفة قديمت  بعد لكذو  للصندوق التابع رالمستشا الطبيب ابه يقوم طبية ةمراقب  األولى

 
  ة الجريد جتماعي،الا الضمان هيئات لدى رضيةالم بالعطل للتصريح روبضالم جلاأل مدة ديحد يالذ الوزاري رار الق 1
   /1984/02. 07ختاريب درةصاال 14 قمر  يةرسمال
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 ربمق االجتماعي لضمانا ةهيئ  أعوان ابه يقوم ةإداري  مراقبة والثانية ل،العم عن قفالتو 
 26 المادة نص في ورد ماب خيراأل هذا التزام مدى من دللتأك وذلك المريض له لمؤمنا إقامة
 ...... 1 27-84 ومرسلما من

 األمومة نتأمي ثانيا:
 وظروف مريحة حمل بفترة لةلعاما المرأة تمتع ضمان إلى ةدالوال على التأمين هدفي 

 جميع التأمين هذا ييغط ثي ح  ،مولدوها وصحة صحتها لىع الحفاظ ضمانو  حسنة، والدة
 الصحية  ايةوالرع العالج بنفقات منها تعلق سواء والوالدة الحمل على بةالمترت  اريفالمص
 العمل عن هاقطاعالن  نتيجة قدتهف الذي الهخ د عن يضتعو بال منها علقت  ما أو لة،العام للمرأة
 .ةمي يو  ةتعويض لقىتت  حيث ةوالوالد الحمل بسبب

 االداءات دفع من دةالوال بسبب العمل عن انقطعت يالت  لةالعام أةر مال تستفيد عليهو 
 اشتراك  اعانقط بعد مياليو  األجر من%  100 ب تقدر ةيومي  تعويضة في والمتمثلة النقدية

 .2ياعماالجت انضمال
 قعلمت ال 11-83 ونللقان  مموالمت  المعدل 17 - 96 األمر نم 12 ةالماد إلى رجوعبالو 

 14 ب تقدر عملها عن عاملةلا المرأة فيها تنقطع التي المدة إن ،ةاعي االجتم بالتأمينات
 الوالدة تتم وعندما للوالدة، المحتمل التاريخ قبل أسابيع ستة لاألق على تبدأ متتالية، أسبوعا

 لمرأةا ىلع ويجب اأسبوع 14 ب المقدرة التعويض ةتر ف لصتق ال تملالمح  التاريخ بلق
 على فبناءا للوضع المحتمل التاريخ قبل معينة فترةل لعملا نع وجوبا تنقطع أن ةلاملعا

 .3 عبو أس عن المدة هذه تقل أن على طبية شهادة

 
 المتعلق 11/ 83القانون من الثاني العنوان يقتطب كيفيات محددلا  1984/ 02/ 11 في المؤرخ 84/11 رقم المرسوم 1

 .االجتماعية أميناتبالت
 المؤرخ  83/11 القانون ويتم يعدل الذي 06/07/9619 في المؤرخ 17- 96 راألم من 29 28 دةالما 2
 .االجتماعية ميناتبالتأ المتعلق 1983/07/02يف
 .11- 83 لقانون والمتم دلالمع  11/02/1984 في  مؤرخ 72-48  رقم رسومالم من 32 لمادةا 3
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 لعاملة ا رأةالم على جبي هفإن  27-84 المرسوم من 30 مادةلل طبقا أنه اإلشارة جدرت 
 ال أن األمومة ىعل مينألت ا بمقتضى قديةن لا اءاتاالد على الحصول في حقها لها بتتث  يلك

 االجتماعي الضمان يدفع التي األسباب غير أخرى ألسباب عملها عن انقطعت قد تكون
 ريختاو  لللحم األولى الطبية المعاينة ختاري  بين وحتترا التي المدة ءناأث  عنها تعويضات

 اهنإف مرضية، عطلة إطار في أيام لبضعة عملها عن المؤمنة عنقطاا فإن ذلكوب 1 عالوض
 نشير األخير يف .األمومة بعطلة الخاصة التعويضات دتسدي                    من رمح ت 

 في والدةلا على للتأمين النقدية االداءات في حقال من لةالعام المرأة تستفيد لكي أنه إلى
 .11-83ونالقان نم 28 ةادمال إطار

 العجز تأمين ا:الثث
 متهالس في نساناإل تصيب حالة فهو  ،مللعا  عن ةالقدر  عدم هو  عامة بصفة لعجزا
 عالمشر  نظر في عاجزا ويعد بالعمل، القيام على ومقدرته البدنية قواه في فتؤثر الجسدية

 من  نهيمك ملعب  لقياما هأصابت  التي العجز حالة بعد مقدوره في يعد لم من كل ائريالجز 
 ب هبت صاإ قبل لهعم من عليه صليتح  كان الذي الدخل يفوق دخل عن صولالح 

 الذي  للحادث الطبية المعاينة تاريخ عند أو  تلقاه الذي الجالع اريخت  ندع سواء لعجز،ا
 على ويحسب خاصة، لجنة أو  مختص طبيب طرف من جزالع درجة تقدر 2عجزه ىلإ أدى

 في تأخذ ية،االجتماع التأمينات قوانين في ةمبين ال الخاصة قواعدلل اوفق شعاالم مبلغ أساسها
 إذا. وتكوينه مؤهالته إلى إضافة المعني، للعامل عقليةوال البدنية العامة لةحاالر العتباا

 معاش منح هو  االجتماعي الضمان لمجا في العجز على نالتأمي  من ياألساس فالهدف
 إذا إال العجز معاش طلب بليق وال. عمله عن طاعالنقا لىإ زالعج  يضطره الذي له للمؤمن

 
   .ماعيةالجتا ناتبالتأمي المتعلق1983 /02/07 في المؤرخ  11-38 القانون من 55 المادة 1
 م قر  القانون من الثاني العنوان يقتطب كيفيات يحدد لذي ا 4198/ 20/ 11  في المؤرخ  27-84  رقم المرسوم من 40 المادة 2

 .الجتماعيةا لتأميناتبا المتعلق 83-11
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 بشرط يعتد ال أنه غير اعد،التق في قالح  له تخول التي سنال نم أقل له منالمؤ  عمر كان
 .1التقاعد معاش من لالستفادة ملالع مدة طشرو  يستوفي ال الذي المؤمن حق في السن

 بالنسبة عمل، ثحاد عن و أ ضالمر  عن ينتج أن يمكن العجز أن اإلشارة تجدرو 
 في عليها المنصوص اتيضعو لتا من ديستفي  بعدما هل ؤمنالم فإن المرض عن الناتج زللعج 

 للعب األمر لقتع سواء االجتماعية، بالتأمينات المتعلق 11-83 القانون من 15 ادةلما
 نصت امل طبقا تواسن  ثالث اتهدم فترة طوال ميةيو ال التعويضات تدفع فهنا األمد، طويلة

 دفعت  هناف د،ماأل يرةقص للبع األمر تعلق أو  الذكر، السالف قانونال من 16/01 ادةالم يهعل
 تعويضة مائة ثالثة العامل فيها يتقاضى متتاليتان سنتان مدة نحو  على ميةيو ال تالتعويضا

  على يومية
 .رالذك لف السا 11 / 83 القانون من 16/02 المادة عليه نصت لما قاطب  ألكثرا
 لمهنيةا مراضواأل لعملا وادثحابعا: ر 

 بالدال تنمية في العامل هيلعب  لذيا سيألساا ورالدب  همن  ياوع الجزائري المشرع نإ
 عن الناتجة العديدة األخطار من للعامل أكثر حماية ضمان في فكر واجتماعيا، اقتصاديا

 الغاية ونيك أن بدون ميهن ت يمكن ال هن إ" مبدألا من االقانط المهنية، واألمراض العمل دثحوا
 ."عمالال حةوص اةحي  لىع شيء يفضل ال وأن اإلنسان هي امنه

 ناتجة بدنية إصابة عنه أنجزت حادث كل عمل دثحا المشرع اعتبر طاراإل اهذ يف
 رقأ فقد نيةمهال األمراض أما ،2العمل عالقة إطار في رأوط وخارجي مفاجئ سبب عن

 إلى تعزي التي تاللعواال والتعفن مالتسم أمراض كل ةي ن مه أمراض باراعت  على المشرع
 المحتمل نيلمها مصدرال ذات األمراض ائمةق ددوتح  خاص، نيمه هيلتأب  أو مصدر

 
  .السابق لمرجعا  11-83 القانون من 43 ةمادال 1
 . 1983/ 07/ 02 في المؤرخ المهنية واألمراض العمل وادثبح متعلقلا  13-83 القانون  من 64 و 63 و 06 المواد  2



98 

 

 مدة لكل المناسبة للمخاطر التعرض مدة وكذا فيها تتسبب أن انهشأ من التي األشغال وقائمة
 .1مالتنظي  وجبمب  األعمال
 واألمراض العمل ادثحو ب  قةالمتعل ماالسي ةالجتماعي ا تالتأمينا قوانين أن حظلمالا
  في تتوسع ما درقب  يةماعاالجت غطيةوالت  التكفل طاقن يدتحد في وسعتت  ما قدرب  المهنية
 ي سواءتماعاالج مانالض تهيئا ةمسؤولي  ترتب التي والظروف توالمواصفا الشروط تحديد
 ،األحيان بأغل في المتضرر ملالعا لحقوق حماية مهني مرض أو  عمل حادث وقوع عند
 يتعرض تيلا المهنية ضمرااألو  لعملا حوادث تكييف يف مشاكل يثير ما كثيرا التوسع اهذ
 هيئات وتكفل مسؤولية نطاق ضمن تدخل كانت إذا فيما اليومية حياته في ؤمنالم لها
 ةالجتماعي ا ةالتغطي  هذه من االستفادة العامل يحاول ما يراكث  إذ ،ال أم ياالجتماع انضمال

 هيئاتو  ينمنمؤ الن بي  زعاتالمنا ونتك التي والمسائل إلشكاالتا مأه ادةع يشكل ما وهو 
 .2يجتماعاال نالضما

 التقاعدامسا: خ
 مينكالمحا الحرة المهن أصحاب وكذا والموظفين العمال لك التقاعد معاشات من ستفيدي 
 تمثلوت مأجور، وغير الخاص اهب سالح  نشاطا سار تم الفئة هذه لكون وهذا واألطباء لتجاراو 
 متعلقال 83-12مرق نالقانو  نم 05 المادة صن بحس عدلتقاا مجال في الممنوحة لحقوقا
 :يلي فيما للتقاعد الممنوحة الحقوق تتمثل هن أ على فيها جاء والذي والمتمم المعدل تقاعدالب 

 
 طريق عن لهاكيشت يحدد نيةمهال مراضباأل مكلفة لجنة يرأ أخذ بعد المهنية ضاألمرا بتحديد ةقتعلالم ئمالقوا إعداد  يتم 1
 يلزم لمهنية،ا راضاألم اءنتقوال هاراجعتوم الجداول  لتمديد باتحسو  ددالص  هذا  يوف اختصاصيين أطباء من ومكونة منظيالت

 ائلوس يستخدم عمل  احبص  كل على يتعين اكم يا،مهن طابعا رأيه حسب يكتسب مرض بكل التصريح يبطب كل على
 ديريةولم العمل ولمفتش االجتماعي الضمان هيئات لدى  ابه تصريحلا ةيهنالم مراضاأل في تتسبب أن انهشأ من عمل

 .بالوالية الصحة 
 47  ص ، 0802 طبعة  الجزائر، علميةال بالكت  دار ي،لجزائر ا التشريع  في االجتماعي ضمانال منازعات طيب،لا سماتي 2
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 الزوج  نع دةزيا إليه ويضاف بالذات العامل اطشن  أساس على يمنح مباشر: اشعم .أ
 .المكفول

 تضمني  :قولمن  عاشم .ب
 .الحياة دي ق على الباقي الزوج إلى عاشام •
 .ليتامىل شااعم •
  .وللألص عاشاتم •

 من 3 المادة بموجب المعدلة الذكر لسالفا 12-83 القانون من 06 المادة حسبو 
 استيفاء على اوب وج  تتوقف اعدالتق معاش من ملعاال استفادة فإن 18-96 رقم األمر
 :تييناآل ينرطالش

 لةالعام الةح إ يمكن نهأ غير األقل على العمل من سنة( 60) نستي سن غلو ب  -
 .كاملة سنة( 55)والخمسين  الخامسة من ابتداءا امنه بطلب عدالتقا لىع

 .لعمال في األقل على( عشر خمسة) مدة ضاءق -
 يساوي يلفع بعمل قام قد يكون نأ التقاعد اشمع من لالستفادة( ة) العامل على تعيني 
 .الجتماعيا نماالض اتكاشترا ودفع الهأع إليها مشارال ةمدال نصف قلاأل على

 سن بلوغ هو  التقاعد معاش في للحق المخولة فالسن ءأجرا لغيرا لألشخاص بالنسبة امأ
 .للنساء بالنسبة سنة (60) ستون وسن للرجال سبةبالن  سنة (65) وستون خمسة
 المحسوب المعدل نمن  دتقاعال اشمع لحساب في عدةاكق يعتمد الذي األساس ويتكون  
   .1لالشتراك ضعةالخا نويةالس مداخيلال أفضل ايهف ىالتق شرالع نواتالس جمع عملية من

 في  المؤرخ-9410 رقم تشريعي مرسوم بموجب أحدث قد المشرع أن اإلشارة تجدرو 
 لالعام هابموجب دي ستفي  التي الشروط بموجبه حدد يثح ب المسبق اعدالتق  26/06/1994

 نية القانو  سنال لقب  سنوات 10 إلى صلت قد مسبقة بصفة التقاعد على ةالاإلح  راألجي

 
  .اءر أج الغير  لألشخاص ياالجتماع نضمابال علقلمتا 85-53 رقم فيذيلتنا  رسومال  من 10.913. المواد  1
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 أعاله، المذكور 12-83 القانون من 7،6،5 المواد في محدد هو  كما قاعدالت  على ةلإلحال
 نلذي ا العمال قائمة في اسمه يرد ذيال جيرألا ملللعا حماية تقاعدلا هذا المشرع جعل وقد

 عن فتوق وضعية يف ممستخد لدى األجراء قائمة يف ددهمع في قليصت  ضوعمو  يكونون
 قد العامل يكون وأال للمرأة بالنسبة سنة 45 و لللرج نسبةبال 50 سن يبلغ أن طشر ب  عمل
 .1آخر مهني نشاط عن ناتج دخل من استفاد

 وفاةلا ادسا:س
 تحرص لكلذ جهول،م يبقى هدوث ح  تاريخب التنبؤ لكن الوقوع مؤكد أمر اةوفال نإ

 ضمانال وانينبق المضمونة راطمخ ال نم لهالجع ئرياالجز  التشريع ومنها يعاتالتشر  ةغلبي أ
 فيربتو  وفاته، حالة في له المؤمن أسرة حماية إلى الوفاة على التأمين يهدف تماعي،االج 

 فمصاري  نم بهيتطل ما إلى باإلضافة األسرة عائل فقد ألن ذلك لها، مةالالز  الحماية
 توفير في هلي ع مدتعت كانت الذي خلدلل األسرة فقد يؤدي دفن،وال ةاز الجن  فكمصاري  يةإضاف
 أنفسهم  األسرة أعضاء كان إذا خاصة والعوز الحاجة للبؤس يعرضها مام اليومية اتهحاجا
  . 2الحياة أعباء لمواجهة دخل ندو  ايبقو  أن همرضيع مما العمل على قادرين غير

  مادة ال عليه نصت لما طبقا الحقوق بذوي دقصوي ،3كالهال قوقح  يلذو  حتمن  فاةو ال منحةف
 :أنه 17-96 رماأل من 30

 تمارس كان إذا العينية األداءات من االستفادة يستحق ال أنه غير له، مؤمنال وجز  -
 .جورأم يامهن نشاطا
 مانبالض التنظيم مفهوم حسب سنة 18 من أقل البالغون مكفولونلا ألوالدا -
 .عياالجتما

 
 . 1994-34رقم ةرسميال الجريدة مسبق،ال التقاعد يحدث 62/05/1994  في المؤرخ 10-94 مقر  التشريعي المرسوم 1
  ،1996 اهرة،لقا ةالعربي دار النهضة  -نةمقار  دراسة– عيةتماالجا أميناتللت الجنائية الحماية  القاضي، باحمص محمد 2

 . 9ص
 .والمتمم  المعدل 02/07/1983في خمؤر ل ا االجتماعية لتأميناتبا المتعلق  11-83 نالقانو  من 74 المادة 3
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 يةصخ شلا ردهمموا زتتجاو  ال عندما زوجته وأصول له المؤمن لأصو  مكفولين رتب عي  -
 .عدالتقا عاشلم ألدنىا المبلغ

 رآخ  مبلغ مرة (12) عشر بإثني 11-83 ونالقان  من 48 المادة حسب الوفاة مبلغ قدري 
 أي في يجوز ال أنه على المادة نفس من الثانية الفقرة وأضافت ب،المنص في شهري أجر
 نيالوط جرلأل يهر الش  بلغلما قيمة ةمر  عشر إثني عن المبلغ هذا قلي  أن لاألحوا من لحا

  ة السالف 48 المادة من ثالثةلا الفقرة حسب واحدة دفعة الوفاة منحة تدفعو  لمضمون،ا األدنى
 كرالذ
 االجتماعية التأمينات خدمات من االستفادة شروط ثالث:لفرع الا

 دةع تحقق من البد االجتماعية اتين لتأما باب في المقررة ءاتألداا من دةالستفال
 في فرتتو  أن جبي ام منهاو  اجتماعيا اله المؤمن في رتتوف نأ جبي ما امنه شروط
 واحترام  المقررة ودي الق  ءاستيفا ضرورة  إلى باإلضافة الحقوق، ذوي أي ني التأم من دي المستف

 إلى عرضنت وفسو ، يجتماعاال الضمانب خاصال عي ر التش بموجب المفروضة االلتزامات
 :أتيي س ماي ف ةالحال حسب الشروط هذه

 
  امةالع روطشال وال:أ
له  مؤمنلا في استفاءه جبي  ما وتشمل نيالتأم من دي فالمست  بصفة ةعلقالمت طشرو ال هيو 

 :التالي النحو  على قهحقو  ذوي وفي اجتماعيا
 له: للمؤمن النسبةب .أ

  من البد جتماعيةاال ناتي أمالت  ونقان  يهعل سريي و  له مؤمنال ةصف الشخص في تتحقق كيل
 :اوهم نيي أساس شرطين وفرت 

 االنتساب .1
 عي جم باوجو  شمليو  االجتماعي الضمان هيئات لدى لي تسج وال االنخراط في تمثلي و 

 .االجتماعية بالتأمينات الخاص عي التشر  ميهلع طبقي  ني الذ األشخاص
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 االشتراكات داءأ .2
 الكتساب وحده االجتماعي انالضم ةئ يله تساباالن و ملالعاب  التصريح كفيي  ال

 ثي ح  االجتماعية التأمينات ببا في ررةالمق ألداءاتا من دةفااالست  قصد هل المؤمن ةصف
 أقساط االجتماعي نالضما لهيئات عوادفي  أن ملالع أصحاب على جبي  ذلك إلى باإلضافة

 خالل حدةوا فعةد تؤدى تيوال منهيشغلو  ني لذا والموظفين العمال عن المستحقة االشتراكات
( 10) رةعش من أقل شغلي  العمل صاحب انك إن ثالثي كل اءتهان  من ماو ي  (30) الثالثين
 تخدمسي  العمل حباص كان إذا شهر كل لمرور التالية وماي ( 30)الثالثين ظرف وفي عمال،
 .عمال( 9)عةتس من أكثر

 لضمان ا يئاته تجاه ينومكلف منتسبين مهباعتبار األجراء ريغ شخاصاأل لتزمي  ماك
 كل من رسما أول من ابتداء وذلك سنويا همذمت في تحقةسالم راكاتاالشت  بتسديد االجتماعي

 العامل ذمة في قائمة االشتراكات وتعتبر ،السنة نفس من يو ما أول تاريخ حلول وقبل سنة
 من رسما 31 بعد عملال نع فتوق إذا أو  أكتوبر أول قبلبه انتسا وقع إذا ري األج  ري غ
 .85/35 لمرسوما من مكرر 13 المادة لنص طبقا كوذل ةي دن الم نةالس

. العمل صاحب بإرادة أي اي ار ي اخت  كوني  ابه والوفاء شتراكاتاال دي تسد في األصلو 
 بعد االجتماعي الضمان يئةله جوزي  المحددة اهلآجا في دهابتسدي  كلفالم قمي  مل إذا نهأ ري غ

 و أ يقضائ محضر بواسطة و أ ستالمباال رإشعا مع ابهعل صىمو  الةرس ةاسطبو  إعذاره
 ثالثون أجل حهمن مع استالم محضر ابلمق االجتماعي الضمان ىلد معتمد بةقمرا عون

 رها تباش التي يالجبر  لي صتح ال راءاتج إ قبول مدع طائلة تحت تهي وضع ةي لتسو  وماي ( 30)
 دعب ريةالجب  قر بالط فاءالو  على هر قهو  كلفالم إلزام خالل من االجتماعي الضمان هيئات
 عي جم على ازامتي  يئةهلل أن اعتبارب  لوفاءا عدم على تبةر المت  تا ادي لز وا الغرامات توقيع
 أن ذلك آخر، و  مال ني ب  التفرقة ندو  وعقارية انهم المنقولة باالشتراكات ني المد أموال

 ئندا رهاباعتبا عياالجتما نلضماا هيئةو  ،االجتماعية التأمينات ردموا أهم تعتبر االشتراكات
 من تتفل يفه ،الدائنين من غيرها ىعل باألسبقية اهن يد تفاءاس في الحق اله كوني  زتامم



103 

 

 عةيطب  كان ما اي أ نيالمد والمأ عي جم على ذي التنف عي تستط و  ني الدائن  بين المساواة قاعدة
 . 1منقوال أو  عقارا كوني فقد ذ،ي التنف محل المال

 ستثناءبا آخر يازامت حق أي من المرتبة في سبقاأل تبرعي  يئةلهل المقرر امالع االمتياز حقو 
الجبري  التحصيل طرق وتتمثل ،العمومية للخزينة ستحقةالم مبالغوال والموظفين لعمالا أجور
 :2في
 الجدول إعداد بعد الضرائب مصالح قيطر  عن ذلك تميو  :ول االجد طريق عن التحصيل * 

 عياالجتما الضمان هيئة رفط من تالنفقا وباقي يرالتأخ  اتموغرا االشتراكات بقيمة
  هعيوتوق
 من امي أ( 08)ةي ثمان  خالل الوالي طرف من يهعل شيرالتأ وبعد ة،الوكال ري مد طرف نم

 .عنالط طرق كل مرغ ذالنفا معجل ولالجد عتبري و  .إمضاءه
 للقروض  اهمتقدي  بةبمناس ةي مالال المؤسسات التزام في تمثلي و  :القروض  من االقتطاع * .

 باشتراط انهم لتأكدا بعد اهل اعهودف االجتماعي ضمانال يئةله المستحقة مبالغال اعباقتط
 جعتر  أن االجتماعي الضمان يئةله جوزي نهأ على ،االشتراكات استفاء ادةشه قديمت 

 قطري عن التحصيل بإجراءات امهقيا عدم حالة في المدنية بالدعوة ةي المال للمؤسسات
 .القروض من قتطاعاال

 شرطي فرو ت  تتطلب هل المؤمن فةص أن من غملر وبا نهأ إلى اإلشارة تجدر هن أ ري غ
 زموأل  له قانونال زأجا فقد وظفالم أو  لعاملا ةي وحما نهأ الإ االشتراكات، ديدوتس نتساباال

 ءاتاألدا تقدم بأن 83/11 القانون من 85 المادة بموجب االجتماعي الضمان هيئة
 عدم حالة في وذلك مللعا أصحاب على الرجوع في اقهبح  حتفاظاال مع له للمؤمن ةمستحقال

 
   .281 ص – سابقلا جعالمر   – عمران سيدال محمد السيد 1

 اعي االجتم لضمانا لامج في عاتبالمناز 08/08 القانون من 64 إلى 47 من ادالمو 2
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 و أ البالعم تعلقةالم االشتراكات دي تسد منها امي والس مقهعات  ىعل لملقاةا اللتزاماتبا مئهفاو 
 .الموظفين
 :الحقوق لذوي النسبةب .ب

 المادة  يف فونمعر  مه كما اجتماعيا له المؤمن حقوق ذوي صفة اكتساب ييكف ال  
 أن جبي نهإ بل ،الجتماعيةا لتأميناتا تأداءا في الحق لينشأ 83/11 قانونال من 67

 :هماو  نيي سأسا نيشرطب  تقترن
 :السن رطش .1

 نشأ ي ىوحت  الحقوق ذوي في شترطي  جهزو  وأصول هلوأصو  له المؤمن زوج استثناءب 
 وغبل عدم نيةي عال داءاتاأل ببا في االجتماعية التأمينات خدمات من االستفادة يف الحق مله

 في لألوالد ةبالنسب  سنة (18) عشر ةي ثمان ني ب  ام تقدر تيلوا 67 ةلمادا في المحددة السن
 سخمو  م،تهدراس واصلوني  ني الذ لألوالد سبةبالن  سنة( 21) ني وعشر  وواحد الحاالت، عي جم

 عن قلي  راأج  محهمني  نيمهت  عقد منهبشأ أبرم ني ذال لألوالد بالنسبة سنة (25) ني وعشر 
 والتي لكفالةا شرط احترام وجوب مع ،ةالحال سببح  نالمضمو  األدنى نيالوط راألج  نصف
 ،1قالحقو  بذوي فلتكيو  ليعي  من هو  اجتماعيا له المؤمن أو  المضمون أن إثبات في تتمثل

 (03) ثةالثال الدرجة من والحواشي المكفولون داألوال خصي امي ف السن بشرط دعت ي النه أ ري غ
 .دخل أي ميهلد سيل الذينو  اإلناث من كفولونالم
 .مزمن مرض أو  ةهعا بسبب مأجور نشاط أي مارسةم ميهعل تعذري  ني الذ الداألو  كذلكو 

 :نيمه نشاط ممارسة دمع .2
 أال هذه متهبصف هل المؤمن قوقح  لذوي ةي ن ي الع اتاألداء ضمان في لالستمرار كذلك شترطي 

 سة ممار  أن ذلك نآخري صخاشأ حسابل أو  لخاصا مهب حسال ءسوا نيمه نشاط أي يمارسوا
 أي

 
 . 3 ص – ةيلقضائا والتطبيقات ة يولالد رييمعاال ضوء في االجتماعي الضمان – مانيسل عامر د 1
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 يهعل ترتبي  مما االجتماعي الضمان هيئات في ةي خصش ةبصف مبهاانتس عنيي  نيهم شاطن 
 .حقوق ويذ متهبصف سي ول اجتماعيا مله منمؤ  متهفبص دوني مستف مهاعتبار
 :الخاصة لشروطا .ج

 فةباإلضا اتاألداء في لحقا وءبنش المطلوبة العمل بمدة الخصوص جهو  على متعلقة هيو 
 خطاراأل أحد إلى هضتعر  ةالح  في ني أملتا من دي ستفالم على ةالمفروض اماتااللتز  إلى

 .االجتماعي بالضمان اصالخ  عيالتشر  بموجب مونةالمض
 :لالعم بمدة تعلقةلما وطشر لا .1
 :عجزوال للمرض ةالنسبب •

 مدة ةلي ط المرض عن ني أمللت  ةي ومي ال ضاتي التعو  من االستفادة في الحق نشأي  تىح 
 ةمد إما اي ن مه نشاطا يافعل مارس قد نهأ له منالمؤ  ثبتي أن جبي ،األولى رشهأ(6)تةالس

 تقديم تاريخ سبقي  الذي ثالثيلا الفصل خالل ساعة( 100) مائة أو  يوما( 15) رعش خمسة
م و  العالج،  ةالسن  لخال األقل على ساعة (400) أربعمائة أو  يوما ( 60) ستون مدة اوا 

  الحالة  تمرتاس إذا ما حالة وفي ض،يو التع طلب محل جعالال مي تقد خي ار ت  تسبق تيال
 التعويضات من االستفادة في الحق فإن رشهأ(6) ةست  من كثرأل له للمؤمن ةي لمرضا

 أو  يوما (60) ستون إما عمل قد كان إذا إال هل ثبتي ال العجز شمعا من وكذا اليومية
 المعاينة و أ عملال عن توقفال سبقت  التي نةالس خالل ألقلا لىع ةساع (400) أربعمائة

ما ،1للعجز ةي طب ال  األقل على ساعة (1200) مائتي و  ألف أو  يوما( 180) وثمانون ةمائ  وا 
  .للعجز ةي الطب  المعاينة أو  العمل عن التوقف خي ر ات  تسبق التي سنوات (03) الثالث خالل

 :الوالدة لحالة النسبةب •
 تثب ي  حتى العمل دةلم نىأد حد ككذل طر شت ي  قانونال فإن ة،والدال رخط خصي ماي فو 

 .االجتماعية ناتالتأمي  اتأداء من االستفادة يف الحق ملةلعاا  للمرأة

 
    ./3811 القانون من 56 و 52 المواد راجع 1



106 

 

 العالج من دي تستف لكي العاملة مرأةلا في شترطي  ةي العين  باألداءات تعلقي ماي فو 
 على ساعة (100) ةمائ  أو  (15) يوما عشرة خمسة عملت قد تكون أن ةي الطب  ةي والرعا
ما ضهتعوي  لوبمطال العالج تقديم تاريخ تسبق التي رشهأ (03) الثالثة خالل األقل  نستو  وا 

 األداءات تاريخ قتسب التي السنة لخال األقل على ساعة (400) أربعمائة أو  مايو  (60)
 .اضهي تعو  المطلوب
 ستفادةاال أجل من لةالعام ةأالمر  على القانون شترطي  ةي النقد األداءات خصي فيما ماأ

 عشر خمسة لمدة إما وذلك ملللع ةي علالف اتهمارسم تتثب  أن ةي اليوم لنقديةا يضاتالتعو  من
 تاريخ تسبق التي رشهأ (03) الثالثة خالل األقل على ساعة (100) مائة أو  يوما (15)

ما للحمل، األولى ةي الطب المعاينة  على عةسا (400) أربعمائة أو  يوما (60) ستون لمدة وا 
 . 1حمللل ىاألول ةي الطب  المعاينة تسبق التي ةن لسا خالل األقل
 :الوفاة لةلحا النسبةب •

  ذوي  لفائدة مقررة الوفاة مال رأس في المتمثلة الوفاة حالة في المستحقة األداءات أن اعتبارب 
 11-83 نونالقا من 53 المادة ألحكام وطبقا ا،نهم االستفادة مله حقي  ولكي نهفإ الحقوق،

 مائة أو  وماي  (15) ةر عش خمسة علياف عمل قد لمتوفىا له نمؤمال بأن وايثبت  نأ مهي عل جبي 
 .الوفاة تاريخ تسبق التي رشهأ (03) ثةالثال اللخ  األقل ىعل ساعة (100)

 :قانونا المفروضة االلتزامات بمراعاة المتعلق لشرطا .2
  ة المقرر  اتاألداء له ؤمنالم تحقسي  ال العمل، مدة شرط ءاستيفا وجوب إلى اإلضافةب 

 تاماااللتز  ذههو  قانونا، المفروضة دو ي والق زامات لت اال راعي  لم إذا االجتماعية لتأميناتا يف
 ذه ه أن وباعتبار. ماتي التقد في الحق نشأي  الذي الخطر أو  ةاإلصاب  حالة باختالف تختلف
 العجزو  الوالدةو  رضالم خطر على تصرقي  اطهاشترا فإن ةي النقد ضاتي بالتعو  تعلقةم الشروط
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 منحة على فقط تصرتق ثهحدو  حالة في لمقررةا ءاتاألدا أن ساسأ  على لوفاةا رطخ دون
 .المتوفى له المؤمن حقوق ذوي لفائدة ةتحقالمس وفاةال

 :والعجز المرض لحالة سبةلناب •
 هيئة بإشعار وذلك العمل عن فبالتوق متسببال بالمرض حيتصر الب  له المؤمن لتزمي 

 في وذلك ماليال ضيالتعو  في الحق له خولي  نأ نهشأ من حادث بكل االجتماعي مانالض
 هيئة بإشعار كوذل العمل عن فبالتوق متسببلا رضبالم حي تصر الب  له المؤمن ملتز ي  أجل

 في وذلك لماليا التعويض في الحق له يخول أن نهشأ من حادث بكل االجتماعي الضمان
 . 1عملال عن وقفالت  تحديد تاريخ من( 02) ني يوم أجل
 انضمال هيئة ابهتطل التي باتالمراق لفلمخت  االستجابةب  كذلك له مؤمنال تزملي  ماك

 من 18 المادة يهتقتض ما حسب له مؤمنلل ةي الصح  الحالة عةمتاب  طارإ في ماعياالجت
 مراقبة تشمل والتي 84/27 المرسوم من 29 المادة بموجب المطبقة 83/11 القانون

 انالضم هيئة اهتقرر يالت  التدابير أنواع وكل اتج للعال وعالخضو  ةيالطب لكشوفوا الفحوص
 على تنص لتياو  84/27 المرسوم من 29 مادةال في ةردالوا تلك انهم سيماال االجتماعي

ذن بترخيص إال مرضال فترة طوال تنقل بأي امي الق وال نيمه نشاط أي ممارسة جواز معد  وا 
 ضلغر  المعالج لطبيبا بأمر إال نهسكلم بالمصا له لمؤمنا ةمغادر  وعدم ،يئةلها من

 القوة ةحال استثناءب  اءمس بعةار لوا صباحا عاشرة ال عةساال ني ب  ذلك نكو ي أن لىع العالج،
 فترة طوال الصحية تهبحال تعلقي  ما بكل يئةلها إشعار له المؤمن لتزمي  العموم وعلى. ةهرالقا
  .2ضهمر  مدة

 ليلماا التعويض في هقح  دانقف إلى اتتزاماالل هذه خالفي  ذيال له المؤمن تعرضي و 
 27/84. لمرسوما من 28 مادةلا يهعل تنص لما اطبق لالعم عن قطاعاالن  بمدة المتعلق

 
 الضمان هيئات لدى المرضية طلبالع لتصريحل المضروب األجل مدة ددحي 1984 فبراير 13 في مؤرخ رارق  1

 .(بالملحق سخةن)  1984 ةلسن  07رقم ر ج – يتماعاالج
 . 847/2مرسومال من 26 المادة 2
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 المرض على التأمين باب من المفروضة االلتزامات إلى فباإلضافة ،للعجز وبالنسبة
 يضعو ت  من يدستفي  الذي هل المؤمن لتزمي  ،84/27 المرسوم من 44 المادة تهقرر  لما قاوطب 
 هيئة ابهتطل التي ةي طبال الفحوص يعلجم لخضوعبا العجز في التأمين باب من يمال

 .وقت أي في الجتماعيا الضمان
 :الوالدة لحالة سبةلناب •

 شترطي  نهفإ الدةالو  على التأمين باب في المقررة األداءات جميع خصوصب 
 اقهالستحقا

 ري غ .ةهرالقا ةو الق حالة ستثناءبا نيؤهلم يني طب ساعدينم أو  طبيب دي  على الوضع تمي  نأ
 أي مارسةم عن وقفتت  بأن اله مؤمنال تلتزم ةي الالم التعويضات صخي  ماي ف نهأ
 الحمل بحالة االجتماعي الضمان هيئة إشعار وجوب مع التعويض فترة لةي ط نيمه شاطن 

 تاريخ لىإ ةشار اإل مع ع،لوضا توقع تاريخ من األقل على رشهأ (06) ستة قبل اي طب  المعاينة
 /84.27 ومالمرس من 33 المادة بأحكام عمال عهتوق
 :خاصة لةاح

 على تنص التي نهم 32 ادةملا هت تضمن  والتي 84/27 المرسوم في حكم ورد قدل
 الهعم عن االنقطاع عدم في النقدية األداءات على الحصول في اله المؤمن حق ديي تق

 نبي  الفاصلة ةالمد لةي ط ماعياالجت  مانالض هيئة رفط من انهع ضالمعو  ري غ بألسبا
 .الوضع اريخوت  للحمل األولى لمعاينةا تاريخ

 العديد حرمان في تسبب قد العملية الناحية من الحكم هذا مالإع أن الحظن  ثي بح
 لنظام االجتماعي بالطابع مساس عتبري ما هو و  المالي التعويض من المستفيدات من

 والدةال خطر ايهف بما عيةاالجتما اراألخط بإحدى ابةاإلص الةح  يف لمقررةا التعويضات
 السادس  رشهال نم ةي بدا إال نشأي ال ابه المرتبطة النقدية األداءات يف قالح  وأن سيماال
 .للوالدة المحتمل التاريخ سبقي  الذي (06)
 :الحقوق قادمت
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 عن أمينالت  باب من يةوالنقد نيةي الع اتءاألدا تتقادم ةسب المكت  الحقوق من هارغي ك
 لم إذا االجتماعي نضماال هيئة ذمة في له منللمؤ  المستحقة لوفاة وا األمومةو  لمرضا
 القانون من 1 فقرة 78 والمادة ا،قهاستحقا تاريخ من اتسنو  (04) األربع خالل ابه طالبي 

 ظل في لحالا عليه كان ام عكس التقادم، دةم احتساب ةي بدا تاريخ بدقة تحدد لم 08/08
 مقادالت  آجال تسري أن على نهم 75 المادة في حةصرا نص ذيال و  83/15يملقدا القانون
 الواقعة تحقق يوم من أي. األداءات نم ةلالستفاد المنشئ راألث  وقوع تاريخ من إبتداءا
 . األداءات في للحق ةالمنشأ

 سنوات (05) خمس روربم إال تقادمت  فال العجز معاشات عن المستحقة المتأخرات أن يرغ
 .08/08 القانون من 78 دةالما مبأحكا مالع

 اعيجتماال الضمانعات ز امنتسوية رق ي: طب الثانالمطل
 جتماعياال الضمان عاتلمناز  ليةالداخ يةالتسو  األول:الفرع 

ن األخرى ي ن من القوا وكغيره، االجتماعية بالتأميناتالمتعلق 83/11القانون  قي تطبن إ
لالزم ذلك كان من ا وعلى بتطبيقه ني يلمعن ا ن األشخاصي ب  امي زعات فانشوء من لى إ يؤدي قد
 ،لكذب  لفةالمك ألجهزةاو  اآلليات دتحدي  مع اتالمنازع هذهنظر في ي لنظام قانون  ضعو 
بالمنازعات المتعلق  2008فبراير  23المؤرخ في  08/08خالل القانون  من ذلك يتجسدو 

 .أنواع (03) ثالثة ىلإ امهقسث ي بح ، االجتماعيالضمان في مجال 
 فإن الجتماعيان ر العام للضمااإلطان جزء م تماعيةاالج  التأمينات اراعتب وب -

 .االجتماعيعات المتعلقة بالضمان از المن  عن نطاقخرج ال ت ابه لقةزعات المتعالمنا
ال الضمان ي مج فإلى القانون المذكور نجد أن المنازعات  وبالرجوع، منهو 

  .الطبيذات الطابع  تقنيةوال ةي بامة، الطعلمنازعات الا مثل فيتت االجتماعي
 تطبيقها جالوم العامة ازعةالمن: أوال

 نظاما زائريالج  المشرع أقام ل،للعم والجماعية ةالفردي  اعاتنز ال تسوية غرار لىع
  في الوا بالشرح لهذا رقالتط قبل لكن االجتماعي، الضمان مجال في العامة للمنازعات أوليا
 والتي  امةالع المنازعة هوممف لمعرفة 08-08 قانونلا من 08 ةادالم نص ذكر من بد ال
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 ات الخالف القانون، هذا وممفه في عياالجتما مانللض العامة بالمنازعة يقصد" هأن  على تنص
 أخرى ةجه من المكلفين أو  لهم والمؤمن جهة من االجتماعي الضمان هيئات بين تنشأ التي

 ."تماعيجاال الضمان ظيموتن  شريعت  قتطبي بمناسبة
 

 :العامة لمنازعةل الداخلية يةو لتسا .أ
 جعل عامة صفةب  اعياالجتم مانلضا مجال في نازعاتلما فض إلجراءات سهيالت 

 إلى  اللجوء واستثناءا لحلها السعي في األصل الداخلية التسوية النظام من زائريالج  عر مشال
 جميع في للفصل ليةداخ  هزةج أ إنشاء تم غرضال لهذا. المختصة يةئ القضا الجهات

 لجام في الجتماعيا نماضال هيئات عن ةالصادر  القرارات ضد دمةالمق عتراضاتالا
 قيد الداخلية التسوية إجراءات وتعتبر طعن كجهة اعز ن ال هاامأم عيرف لتياو  مةالعا المنازعة
  تخلفه على يترتب شكلي

 أنشأ المشرع أن نجد ةتسوي ال هذه متنظي إلى لرجوعوبا ،1شكال القضائية ىالدعو  قبول دمع
 على نشأت ، المسبق للطعن المؤهلة ليةمح لا اللجنة في ىاألول لتتمث2 لجنتين رضالغ لهذا
 ضد المسبقة واالعتراضات الطعون سائر باستقبال قانونا مكلفة هي و والية كل ىمستو 

 طنيةالو  بالجنة قفيتعل نيالثا زالجها أما أولى كدرجة اعيماالجت الضمان هيئات قرارات
  رات القرا ضد ونطعلا سائر ستقبالا حياتبصال تتمتع التي وهي المسبق عنطلل هلةؤ الم
 لهذه التعرض عند سنبينه كما 3قانوني بنص تثنيااس ما إال ةالوالئي  لجانال  عن ادرةالص

 .األولى الطعن لجنة يخص يماف استئناف لجنة اعتبارها يمكن وبذلك اللجان
 :المسبق نعللط لةهالمؤ  ليةلمحا اللجنة مأما لطعنا /1

 
 .االجتماعي نا ضمال المج في المنازعاتب المتعلق 20/03/2008 في رخلمؤ ا  08-08 نالقانو  من 04 المادة 1
 .القانون سفن من  10و  6 ادةالم 2
 . نانو قال نفس من 21 المادة 3
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 لضمان ا هيئات بين تثور التي اعاتنز ال لحل الجزائري شرعالم من سعيا ذكره سبق ماك
 المشرع انشأ ،والواجبات الحقوق حول المكلفين وكذا والمستخدمين نتفيدي والمس تماعياالج 
 في البت ولىتت  لمسبقا للطعن ةلمؤهلا المحلية اللجنة عيجتمااال مانللض هيئة كل لدى

 معه يتعين وجوبي ءراج إ وهو  جتماعي،اال مانالض هيئات راراتق عن الناجمة تلخالفاا
 إلى اللجوء قبل المسبق الطعن لجان أمام تقدالمن  القرار في يطعن نأ طرف كل على

 .المختصة ائيةالقض الجهات
 

 :لهاأعما وسريان قالمسب نلطعل المؤهلة المحلية اللجنة ختصاصا •
 طرف من لها عترف لتيا الطعون في والبث بالدراسة نةاللج  ههذ ةووظيف مهمة لتمثت 

 االجتماعي، الضمان هيئات منهبشأ تتخذها تيال قراراتال حول فينالمكل أو  لهم نؤمني مال
 رضالم سبةمناب  حقوقه ذوي أو  له للمؤمن المستحقة والنقدية العينية األداء مجال في السيما
 المتعلقة  عتراضاتاال في البث إلى فةباإلضا عدقاالت  اتعاشم ئلة،العا نحالم ةلوفاا ة،الوالد
  .شتراكاتاال وكذا رالتأخي  وغرامات داتازي بال

 في البث وجوب اللجنة على القانون فيفرض الطعن في البت بمهلة لقيتع فيماو 
 مع نالطع عريضة هااستالم ليت  التي وماي  ثالثون (30)لةمه خالل عليها المعروض الطعن

 باتطل أنبش االجتماعي الضمان هيئات عن الصادرة تالقرارا صيخ  فيما نهأ شارةاإل
 كأول اللجنة فيها تفصل المكلفين طرف من قدمةالم التأخير لزياداتوا لغراماتا من اإلعفاء
 .1دج 0000001 يمةق تفوق ال الغرامات هذه قيمة كانت إذا درجة

 رئيس يوقعها راضمح  محل سبقالم نللطع يةوالئلا لمحليةا اللجان راتقرا تكونو 
 إجبارية إلى ارةاإلش مع يسالرئ  طرف من عليه رشيؤ و  يرقم سجل في وتدون اللجنة وأعضاء

 
   .اعياالجتم ضمن مجال في بالمنازعات قالمتعل  0082/ 03/ 02 في  مؤرخلا 80-80قانونال  من 7  و 6 لمادةا 1
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 التشريعية األحكام إلى وتشير ومسببة مبررة اللجان طرف من المتخذة القرارات تكون نأ
 .مهنيلا بالسر اأعضائه متزاال مع عليها تستند التي ةمي نظي والت 
 األمانة هذه ىلتو ي  من واضحة و  دقيقة ةبصف يحدد لم المشرع إن للجنةا أمانة تعلقي  يماف ماأ

 أن 08-08 القانون من 08 المادة في فقط إليها ارةاإلش جاء بحيث تنظيمهاو  سيرها يةوكيف
 في الطعن ضةعري  باالستالم رشعااإل مع هاعلي  ىموص برسالة اللجنة أمانة لدى تودع
 عنللط الوالئية المحلية اللجان أمانة تولي مع تماعيج اال مانالض هيئات من ادرالص رالقرا

 من 08 مادةال بموجب اللجان هده لديها المنشأة الجتماعيا الضمان ةهيئ  المؤهلة المسبق
 اللجنة مانةأ يتولى أن 9 ادتهم في جاء حيث 15-83 للقانون خالفا 415-08 المرسوم

 للطعن الوالئية اللجنة نةبأما يقصدو  تماعي،االج ضمانال هيئة وانعأ أحد عنطلل الئيةالو 
 هيئة كل مستوى على االجتماعي الضمان هيئة عن لممث عليها اإلشراف ىوليت  التي الجهة
 لطعونا مختلف وتسجيل استالم مهمة أساسا يتولى والذي االجتماعي، لضمان هيئات من
 الطعن ةاللجن  مامأ تقدم اعنه ملفات وتشكيل عيةااالجتم نالضما يئةه راراتق ضد ترفع التي
 .هااجتماع عند
 :مسبقال طعنلل ةالمؤهل المحلية جنةلال أمام الطعن لجاأ •

 المحلية اللجنة أمام االجتماعي الضمان هيئات تقرارا في عنالط جراءاتإ تلخصت 
 عرض في وذلك 08-08 القانون من 08 المادة نص في المسبق للطعن الوالئية المؤهلة
 انةمأ لدى يودع عادي بطلب وأ عليها موصى برسالة إما مر،ألبا عنيالم قبل نم الطعن
 يوما 15 مدة خالل ذلك ،الحالتين كل في اإليداع أو الستالماب  شعاراإل وجوب مع اللجنة
 الطعن نيكو  نأ وجوب اإلشارة مع الطعن محل بالقرار باألمر المعنى إشعار يختار  من

ال ضاالعترا ابسب أ تضمنم مكتوبا  لطعنا آجال وتحسب ،القبول عدم لةائ ط تحت وقع وا 
 .القانوني األجل تالفو  الطعن تإجراءا بولق عدم عليه يترتب اهاماحتر  وعدم ملةكا

 في البث وجوب اللجنة على القانون فيفرض ن،الطع في البث بمهلة يتعلق فيما ماأ
 عنلطا ريضةع ستالمهاا تلي التي مايو  (30) ثالثون مهلة لخال يهاعل المعروض الطعن
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 رسالة ب  والمكلفين جتماعياا لهم مؤمنلا المعنية، طرافاأل إلى اتهقرارا تبليغ ضرورة مع
ما الستالمبا اإلشعار مع عليها وصىم  أجل في االجتماعي ضمانلل معتمد عون بواسطة وا 

 وكالة رمدي إلى اتار القر  من نسخة إرسال كداو  ،تماعياالج  القرار صدور تاريخ من أيام 10
 .1الجتماعيا نماالض ئةهي 
 :للطعن بقالمس عنللط المؤهلة يةالوطن اللجنة أمام بقالمس الطعن /2

 على لجنة االجتماعي الضمان هيئات من هيئة كل لدى الوطني شرعالم أنشأ قدل
 اهذو  المسبق للطعن المحلية اللجان تصدرها يالت  القرارات بمراجعة تختص الوطني المستوى
 مث  االجتماعي مانالض الج م في بالمنازعات المتعلق08-08 ونلقان ا من 11 ةدالما حسب
 نص بموجب حدد بحيث 2008 يفيفر  24 في ؤرخالم 416-08 رقم يذيالتنف ومالمرس جاء

 مجال في مؤهلةال المسبق للطعن الوطنية اللجنة أعضاء وعضوية كيلتش منه2 المادة
 .االجتماعي مانالض

  ةطبيال لمنازعةا انيا:ث
 إلى أيلج  قد والجزائية ةدين الم القضايا في لناظرا القاضي بأن يتقض العامة ةاعدلقا نتكا ذاإ

 تبقى والتي أمامه فوعةالمر  الدعوى في ،2تحقيقي أو  طبي أو  تقني أو فني بخبير تعانةساال
 منازعة المج  في يةالطب  الخبرة فإن ،اآلمر لها للقاضي بالنسبة لزمةم غير الخبرة يأ

 جتماعياال الضمان شريعت  ينظمها انموا   األحكام ههذ إلى خضعت  ال عيمااالجت مانالض
 نيةقانو  طبيعة ولها أعاله المذكورة القاعدة من ةومستثنا اصةخ  أحكاما اله وضع الذي

 أولية مرحلة في لألطراف ملزما يبقى الخبير بالطبي  يقدمه الذي الرأي أي إذ اهب  خاصة
 معروضلا خيرةاأل ههذ أمام نسبةبال حتى ماملز  كوني وقد محكمةال إلى اللجوء لقب  هذاو 

 الصادر  طبيال القرار وأن القانونية الناحية من سليمة ةالطبي  خبرةال كانت ما إذا اعز ن ال عليها

 
 . السابق المرجع 08-08 القانون من 9و 7 المادتين 1
   .واإلدارية المدنية ءاتاإلجرا قانون  من 125و 28 المواد  2
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 أورد لمشرعا أن إال الخبرة لنتائج مطابقا جاء االعتراض محل االجتماعي الضمان هيئة عن
  صراعن  يعتبر قد رالخبي الطبيب رأي أن تلوق ا نفس في قرر إذ اءاالستثن ذاه على اءاستثن 
  خاضعا ويبقى اإلثبات عناصر باقي شأن نهشأ الحقيقة إلى للوصول لتحقيقا رعناص من
 ملزم  غير يكون الخبير بيبالط يسديه الذي الرأي أن آخر بمعنى للقاضي يةالتقدير  لطةللس
 يعةطب ال يميز ما اهذ باللبس بةمشو  تن كا أو  ملةكا غير الخبرة جنتائ  نأ له ثبت إذا اضيللق

 .خرىاأل منازعاتال من غيرها عن بيةالط للمنازعة يةون القان 
جراءات الطبية منازعةلا .أ  :تسويتها وا 

 عن بذلك المختصة والهيئات تسويتها اءاتإجر  حيث من الطبية اعاتنز ال ختلفت 
 كما القضائي أو  ارياإلد بالجان  من أكثر يالتقن  و أ طبيال ابعالط يغلب إذ عامةال المنازعة

 من الثاني لالفص في  الواردة اتاعنز لا من النوع ذابه الخاصة حكاماأل دراسة عند نسنبي
 الضمان مجال في اتبالمنازع المتعلق 02/03/2008 في المؤرخ 08-08 القانون

 .االجتماعي
 :الطبية المنازعة فهومم (1

 عةالمناز  لتعريف سبةلن با هسنف يطرح العامة منازعةلل مطروحال لإلشكاا نفس نإ
 النزاع بحصر كتفيا إنما ودقيق واضح بتعريف يأتي لم ريالجزائ  شرعالم أن كذل يةالطب 

 ذوي أو االجتماعي الضمان من مستفيدينلل الطبية ةبالحال تعلقةالم الخالفات تلك في الطبي
  ،1حقوقهم

 اقتصر إذ طبية،ال فاتصالو  وكذا والعالج شخيصلت وا عملال ىعل لقدرةوا المرض سيماال
 ئاتي وه جهة من همل للمؤمن الطبية لةلحاا موضوعه عاءو  رسم لىع المشرع فتعري

 يدخل العناصر هذه فيه تجتمع خالف أي أن ىبمعن أخرى جهة من االجتماعي الضمان
 ورقصال من كثيرب  مشوب التعريف هذا أن فيه شك ال مما .الطبية عةالمناز  ضمن

 
 ذكره السابق لقانونا  من 17 مادةلا 1
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 رطاإ في تدخل التي حيةالص الحاالت وطبيعة نوع تحديد لىإ اجت يح  أنه كذل الغموضو 
جراءات قواعد لىوا   جهة من هذا الطبية لمنازعةا  أثار موضوع ووضوح دقة بأكثر لتتناو  وا 

 .يةالطب  الخبرة
 08-08نو القان  من 17 المادة إلى الرجوع يمكن رالقصو  هذا من الرغم علىو 

 من مستفيدينال بين تثور يالت  الخالقات ميعج  انهأب  الطبية المنازعة ومفهم تعريف تطيعنس
 تكييف أو  الطبية المعاينات النتائج ولح  ياالجتماع نالضما وهيئات تماعيالج ا الضمان
 وتلك المعالج الطبيب طرف من المهنية واألمراض العمل ثحواد من جمةالنا األضرار
 يه وعل لها التابع ريستشااال لطبيبا طريق عن ياعتماالج  نلضماا هيئة طرف من المقدرة
 بالطبيب والثاني لجالمعا طبيببال خاص األول مؤمنلل يةالصح  لحالةل قديرينت  أمام نصبح
 الطبي يمالتحك من كنوع الطبية الخبرة يستدعي لذيا الطبي النزاع ينشأ وهنا شارت المس

 .رلألضرا الدقيق والتحديد لتقديم المتخصص
 خبرةال خالل من تسويتها اءاتإجر  بتحديد بيةلطا اتعالمناز  يالجزائر  عشر لما نظم قدو 

 جزالع بحالة متعلقةلا االجتماعي الضمان تايئ ه قرارات دض الموجهة عتراضاتواال ةالطبي 
 نازعةلمل التسوية فإن ثم ومن زالعج لجنة وهي مهني مرض أو  ثحاد أو مرض عن الناجم
 .العجز ولجنة الطبية خبرةال هماو  القضاء إلى للجوءا بلق جراءينإ يقطر  عن يتم الطبية
 :يةلطبا المنازعة ةتسوي ءاتجراإ (1

مجال  في بالنازعات المتعلق 08-08 القانون من 18 ةدالما صن إلى الرجوعب 
 الطبية لمنازعاتبا متعلقةال الخالفات سوىت " يلي ما على تنص التي االجتماعي الضمان
 المؤهلة، طبقا الوالئية العجز انلج  رطا في أو  في أو  الطبية رةب الخ  قطري عن حالةال حسب
 الطبية منازعةال تسوية يف صلاأل أن نصال صراحة من ظهروي."نالقانو  هذا ألحكام
 في لطعنا يجوز التي يةالطب الخبرة هي حقوقهم ذوي أو  للمؤمن الصحية بالحالة المتعلقة

 ضبط قد إذا لمشرعفا ناءاالستث يه القضائية برةلخا أما زللعج  ةالئي الو  اللجنة أمام اهت اراقر 
 صاحب أو بلمصاا على جبيستو  التي راءاتج إلوا والشروط قبالطر  صةالخا األحكام



116 

 

 مهني مرض أو  عمل حادث أي وقوع عند اتهمراعا االجتماعي الضمان هيئات أو  لعملا
 سواء صابةاإلب  ريحصالت  ورةضر  بوج  لذلك األطراف هذه من طرف كل وقلحق حماية وذلك
 من مقهو حق ذوي أو  ينالمؤمن  نلتمكي  ذلك مهني حادث أو  عمل دثحا أو  مرض حالة في

 باإلضافة االجتماعي ضمان هيئات ابه تتكفل التي عينةال أو قديةن ال تداءااال على الحصول
 .هب  المحتج عجزال من التأكد قصد روريةالض  بةمراقبال القيام من الهيئات لهذه السماح إلى
 :يةالطب للمنازعة ةالداخلي تسويةال •

 عن لكبذ المختصة تاهيئ ال تسويتها اتءإجرا ثحي  من الطبية اتالنزاع ختلفت 
 يتبين حيث اإلداري الطابع من أكثر التقني أو الطبي الطابع عليها يغلب إذ العامة اتلنزاعا

    القانون  من ثالثال ابالب  في ةواردال اتالنزاع من النوع اذبه الخاصة ألحكاما سةدرا من
 نهيئتي  ابه كفلتت  تاالنزاع ذهه سويةلت  إجرائيين هناك إن سابقاليه إ مشارال 08-08

 .الداخلية الطبية المنازعات تسوية مجال في العجز تقدير ولجان الطبية خبرةال هما نتي متكامل
جراو  الطبية ةلخبر ا •  :1اتهءاا 

 حول يجتماعاال الضمان وهيئات له نالمؤم ينب  اتالخالق بعض تثور ما يراثك
 أو  العمل وادثح  نع الناجمة ضراراأل يفتكي أو  وصف أو  الطبية لمعايناتا تائجالن 
 الطبي التحكيم من كنوع الطبية الخبرة إلى اللجوء يستدعي الذي األمر ةالمهني  راضماأل

 أو ادثالح  عن جلنات ا العجز أو  لألضرار قيقالد والتحديد الوصف قديملت  التخصصي
 .اعالنز  محل المرض
 يةلتسو  بيجو و  أولي ءإجراك طبيةال الخبرة إلى جميعا المشرع هاضعأخ  تافالخ ال هذه

 هيئات قرارات ضد االختصاصات أمامها ترفع أولي طعن جهة ابةث بم فهي يالخ دا النزاع
 الالحق زالعج  حالة حول االستشاري هاطبيب رأي ىعل ءبنا تتخذ التي االجتماعي الضمان

 تسويةأولي ل طعن جهة االجتماعي الضمان ريعتش هومبمف لطبيةا خبرةال كانت اولم مؤمنبال
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 المهني مرض أو عمل حادث مرض حالة في له نللمؤم حيةصلا بالحالة قةمتعلال اتعانز ال
 :التالية لإلجراءات بذلك تخضع انهفإ

 بيةالط ةالخبر  لبط 
  الخبير عيينت 
  بيةالط الخبرة جنتائ بليغ ت 
 :جزللع الوالئية نةلجال امأم الطعن •

 من كل ىلع اسهنف وتفرض ةملزم بيةالط لخبرةا  قرارات إن سبق فيما اشرن  أ قدل
 تي ال لخبرةا  هذه تحددها التي العجز بنسبة يتعلق ما إال االجتماعي الضمان يئةوه المصاب

 .لعجزل والئيةال ةاللجن  أمام المعنيين بلق من اعتراض محل نتكو 
 :1العجز لجنة ختصاصا

 كلت  في البت يف أساسا تتمثل هلةالمؤ  جزللع الوالئية اللجنة صالحيات نإ
 المتعلقة االجتماعي الضمان هيئة عن ةالصادر  راتالقرا  ضد المقدمة نعو طال تاالعتراضا

 ريختا ،المؤمن طرف من ابه تحججالم اإلصابات أو  المرض وطبيعة نسب تقدير عادةبإ
 للعجز والئيةال نةلج ال راألم قيقةح  في تعد وعليه ه،ونسبت  جزالع حالة الجبر، و أ اءالشف
 االجتماعي الضمان هيئةل المستشار والطبيب المعالج ببي طال يلرأ ثانية ةب مراقو  خبرة جهاز
 .العجز نسبة حول الخبير الطبيب أعدها التي رةالخب  تقدير وكذلك

 :المؤهلة ةالئيالو  لعجزا نةلج قرارات في لطعنا
 افاألطر  غتبلي اللجنة أمين على نعي يت  اقراره  هلةالمؤ  الوالئية زعج ال لجنة دارإص عدب 

 عليها موصى برسالة صدوره تاريخ من ابتداء يوما عشرون (20) جلأ يف هالقرار  معنيةلا
 الماست  بمحضر االجتماعي، لضمانل معتمد مراقبة عون سطةبوا أو باالستالم عارإش مع

-08 انونق نأ الحظوالم ختصةالم القضائية اتجهال أمام فيه الطعن لهم يتسنى حتى وذلك

 
 بق ذكره س  83/14من القانون  31المادة  1
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 االجتماعي الضمان مجال في عاتناز لمبا لقالمتع 2008 رسما 02 في المؤرخ 08
 مأما يكون العجز بحاالت المختصة اللجان قرارات  في الطعن اخضع منه 35 المادة بموجب
 .تصةالمخ القضائية الجهات
 :قنيالت بعالطا ذات التقنية ازعةلمنا •
 :يةسو لتا اتجراءوا   يةالتقن منازعةال ومفهم •

 مهامهم ممارسة أثناء الطبي اطنشال إطار في لينمتدخ وال والخبراء باءاألط نإ
 المسندة للمهتم تجاوزات أو  خطاءأ يرتبكون أن يمكن اجتماعيا، المؤمنين بفحص متعلقةال

 ؤمنالم فطر  من اهب  المحتج بةاإلصا أو  المرض قعبوا يحيد أن شأنه من ما إليهم،
 قح  هوج  بدون عيالجتماا انالضم هيئات ذمة يف مالية ائرخس هعلي  ترتبي ما اجتماعيا

 .القضائية والمتابعة لتعويضا في حقه طالبةبم تضررالم الطرف أحقية يستوجب مام
 االجتماعي ان الضم منازعاتل يةالداخل التسوية إطار في الجزائري المشرع فترضا

 لنشاطاتوا األعمال افةك تخص لتيا اجاتاالحتج  ختلفم في رالنظ هامم لها أسند لجنة
-08 القانون من 38 المادةب به  جاءت ما وهذا .االجتماعي انضمبال القةع لها التي الطبية
08. 
  :طبيال الطابع ذات التقنية المنازعة فهومم

 نصب  08-08 القانون ءضو  في الطبي علطاب ا اتذ لتقنيةا عةالمناز  تعريف اءج 
 الضمان ئاتهي  بين تنشأ التي الخالفات تلك ةنازعالم ذهبه يقصد حيث منه 38 ةالماد

 المشرع أن القول إلى يدفعنا ما هذا المهني، بالنشاط ةالمتعلق والخدمات جعالال ومقدمي
 اخصه عندما ضوعهامو  إلى بالنظر لطبيا الطابع ذات التقنية تالمنازعا  عرف الجزائري
 على ،ارتكز المشرع به اءج  ذيال لتعريفا هذا أن القول مكني وعليه .المهني بالنشاط

 1992/07/06في المؤرخ 92/276 رقم التنفيذي مرسو لما يسما وال قنيةالت  النصوص
 ه،من  57 و  36 إلى 24 ومن 20 إلى 11 المواد خاصة الطب أخالقيات مدونة المتضمن

 لمعاقبا األفعال تلك انهأب  الطبي الطابع ذات لتقنيةا المنازعات تعريف صالاستخ  مكني 
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 ،ينالجراح  األطباء رسةمما ءأثنا ةب كالمرت  توزاالتجا األخطاء، جميع في متمثلةال يهاعل
 بها المعمول رافواألع القواعد للمبادئ خرقا تشكل والتي لمهامهم الصيادلة ،األسنان أطباء
 خطاءاأل ضمن كورةالمذ المدونة نفس إلى استنادا يدخل ىأخر  جهة ومن هنةالم في

 مبه ةعان ست اال يتم الذين ءبراالخ  ذلك في مهت تخصصا باختالف ءبااألط سائر على الممنوعة
 امتياز يحقق أن شانه من والذي طبيعية كانت مهما عمل أي عياالجتما انالضم مجال في
 .نوعه نكا مهما طبي عمل لمقاب  مادي ازامتي  أو  عمولة أي قبول أو  رمبر  غير

 :التقني زاعالن سويةت جراءاتإ
 عطاب  ذات تقنية ةلجن  نشأت " يلي ما على 08-08 انونلقا من 39 لمادةا تنص 

 التجاوزات  في ئيااهنو  ائياابتد بالبت تكلف جتماعيالا بالضمان المكلف الوزير لدى طبي
 ."جتماعياال الضمان ةلهيئ  إضافية نفقات عنها رتبت  التي

 الخالفات لح في المبدأ اباعتباره داخليةال التسوية إلجراءات كلها المنازعات هذه خضعت 
 تكون التي ةالتقني  جنةالل رفط من فيها ظرالن  لخال من ذلكو  اعيجتماال بالضمان المتعلقة

 .مختصةال القضائية الجهات أمام للطعن لةقاب  اهت راراق
 :التقنية زعةللمنا يةداخلال لتسويةا •

 راميوال تماعياالج بالضمان صةلخاا نازعاتالم تسوية مجال في السائد مبدأبال مالع
 تالجها إلى وءاللج  في التفكير لب ق المنازعات لهذه ليةالداخ  ويةالتس على االعتماد لىإ

 ووطنية ئيةوال لجان باستحداث عامةال للمنازعات بالنسبة أنالش هو  كما المختصة القضائية
 جزالع حالة وفي يةلطبا الخبرة المستشار، الطبيب على العتمادبا الطبية منازعاتال و أ

 .للعجز ئيةالالو  اللجنة
 اعياالجتم لضمانا تعالمناز  ئيةالقضا ةويالتس: لفرع الثانيا

 ان الضم لمنازعات المنضمة ةالقانوني  ترسانةال خالل من الجزائري شرعالم حاول دقل
 ده له اخليةالد التسوية من يجعل أن صةخا بصفة بيةالط والمنازعات عامة بصفة االجتماعي

 أسرع و  ربأق في ةالعالق الملفات لتصفية وسيلة لفضأ اهنأل دلك و  صلاأل لمنازعاتا
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 عدم حالة في لكن. جتماعياا لهم لمؤمنل الصحية لةابالح  تعلقي  األمر أن و خاصة جالآلا
 ائينه حد ووضع النزاع لتسوية وحامفت  القضاء ببا جولو  يبقى الداخلية سويةالت  طرق نجاعة

 .له
 العامة عةلمناز اأوال: 

 لما كوذل الداخلية سويةت ال هو  االجتماعي الضمان نازعاتم حل يف األصل نكا نإ
 مختلف عبر لتقاضيا اإلجراءات لطول تفاديا فيها للبث ةسرع من عاتز المنا هذه تتطلبه
 لتسوية مفتوحا قضاءال باب يبقى يةاخلالد التسوية طرق نجاح عدم حالة في لكن ،درجاته

 مختصةلا يه المدنية للمحاكم القضائي اصختصاال في امةالع القاعدة أن الرغموب  لنزاعا
 قد القاعدة هذه عن ستثناءاا المشرع أن إال المدني الطابع ذات لقضاياا عمي ج في بالفصل
 صاصاخت  إلى لمتميزا اابعهلط نظرا ماعياالجت بالضمان الخاصة ةالعام المنازعات أخضع
 .جتماعيةاال ياالقضا في الفاصلة المحاكم

 زعات ناالم رإطا في تدخل انتك نوا   التي المنازعات بعض وجود لىإ شارةاإل يعتب لكن -
 إلى يؤول فيها الفصل اختصاص فان طبيعتها حكمب انهأ إال عي،االجتما ناللضم العامة

ن  جتماعيةاال االقضاي  في الفاصلة حاكمالم  .1جزائيال وحتى اإلداري دني،الم القضاء إلى ماوا 

  :االجتماعية دلمواا في اصلةالف المحكمة صاصاخت .أ
 بقرارات  تبطةالمر  دعاويال كل في الجتماعيةا دواالم في الفاصلة كمةلمحا تختص       

 دةالما في جاء ما حسب وذلك المؤهلة، ةالوطني  و الوالئية المؤهلة المسبق الطعن لجنتي
 القرارات  تكون االجتماعي انالضم جالم في بالمنازعات المتعلق08-08 القانون من15
 المختصة المحكمة أمام فيها طعنلل قابلة المسبق نلطعل ةهلالمؤ  الوطنية اللجنة عن ةدر الصا
 يمتسل تاريخ من ابتداء مايو ( 30) ثالثين اجل في ية،المدن  اإلجراءات قانون ألحكام بقاط
 من العريضة استالم يختار  من ءبتداا يوما (60) أجل في أو  عليه، المعترض ارقر ال تبليغو 
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 ،ضتهي عر  على رد يأ المعني يتلق مل اإذ بقالمس للطعن المؤهلة وطنيةال جنةال طرف
 التي و  االجتماعي الضمان مجال في العامة المنازعات نطاق في عاويالد موضوع ويتعلق
 داءاتاأل ،العجز منح تقدير لىع تنصب التي جتماعيةالا لمحاكما لىإ فيها النظر تؤدي

 المخاطر من خطرل تعرضه عند حقوقه ذي أو  له نلمؤمل لمستحقةا النقدية أو  يةعين ال
 و  التقاعد الدة،الو  العجز، ، الوفاة كالمرض، اعيةاالجتم ناتالتأمي  تغطيها التي يةاعاالجتم
 بين تحدث دق التي االعتراضات رطاإ في كله ذلكو  المهنية األمراض و  ملالع حوادث
  .االجتماعي نضماال هيئاتو  لهم نالمؤم

 ةدرالصا األحكام في نعالط رقوط المختصة المحكمة م أما يتقاضال جراءاتإ . ب

 :نهاع
 من جزءا يعتبر اإلجراءات لقانون االجتماعية المحكمة اأم التقاضي إجراءات ضعخ ت 

 هذه وتقيد للدعوى، يةافتتاح عريضة بموجب وىدعال رفعفت  ،العامة القضائية منظومةال
 لقضية ا ورقم األطراف األسماء انبي  عم ورودها، لترتيب تبعا اصخ  سجل في خيرةاأل
  ما وهذا التاريخو 
 عليه المدعى تكليف يتم ثم واإلدارية، المدنية راءاتاإلج  قانون من 15و  14 المادة دتهكأ

 في والتي األطراف بين ةالمصالح  إجراء يمكنها يالت  كمةالمح اتهحدد التي الجلسة ورللحض
 .بالحكم النطق غاية ىإل شلتف إذا تمروتس الدعوى تقضيتن هانجاح  الةح 

 مجال في ةاالجتماعي  المسائل في الفاصلة مةحكالم عن الصادرة امكاألح هذه
 لمدنيةا جراءاتاإل لقانون طبقا العادية يروالغ العادية الطعن طرق تقبل االجتماعي الضمان
 رغي قالطر  أما واالستئناف ارضةالمع من عاديةال للطرق في بالنسبة مثلةوالم واإلدارية
 طعنال األخير في النظر دةعاإ والتماس الخصومة عن ارجخ  اعتراض في تتمثل عادية

 .بالنقض
 .العام القانون   إطار  في الفاصلة  المحاكم اليةو .ج

ن حتى إليه اإلشارة سبق ماك  العامة زعاتالمنا في الفصل والية نأ األصل كان وا 
 سبيل على هناك أن إال يةاعجتماال المواد في الفصل محاكملل قدتنع ماعياالجت  ضمانلل
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 القضاء إلى يعود فيهات فصلال اختصاص طبيعتها حكمل المنازعات بعض ناءثاالست 
 :يلي كما شرحه نتولىس ما وهذا الجزائي وحتى اإلداري المدني،

 :المدني  اءضالق  صاصاخت (1
 الضمان لهيئة نأمك ،مهني مرض أو حادث في الغير أو  العمل رب تسبب نإ

 مبالغ ال اداسترد لطلب ضدهم ىو دع يرفعوا أن حقوقه ذوي أو  حيةلضل و  االجتماعي
 القضاء  أمام الدعوى هذه وتكون التكميلية بالتعويضات المطالبة أو الهيئة من المدفوعة
 وعلى ، جزائية متابعة كبالمرت  خطأال عن أنجر ما إذا ائيز الج  ضاء الق أمام أو  المدني

 العمل احبص ضد لعام،ا القانون إطار في وىدعلا نيرفعو  ذينال حقوقه ذوي أو  مصابال
 في التدخل المشرع لهم خول ،كما الخصام في االجتماعي الضمان هيئة ايدخلو  أن رالغي  أو 

 . المستخدم أو  الغير ضد يماعالجت ا انالضم هيئة طرف من رفوعةالم الدعوى
 :الجزائي  القضاء  اختصاص (2

 المنازعة ارإط في تدخل والتي عيجتمااال لضمانبا المتعلقة فاتالتصر  بعض مكني 
 يمكن والتي جزائيا، عليها ويعاقب نالقانو  مهايجر  أفعاال لتشكل رآخ  نىمنح تأخذ أن لعامةا

 اتويضوالتع المدنية بالحقوق لمطالبةل يامدن طرفا يتأسس أن ببهابس تضرر من لكل
 الضمان  تهيئال القانون خول لذلك لمدنيا نونالقا من 124 للمادة طبقا المستحقة

 في يهاعل المنصوص المخالفات بعض يف ئيةزاالج  المحاكم إلى ءو اللج  في الحق االجتماعي
 .االجتماعي الضمان التشريع
 :اإلداري  ءالقضا  اختصاص (3

 الضمان جالم في زعاتبالمنا المتعلق 08/08 نالقانو  من16 المادة نصت 
 التي اتالخالف في البت يف يةدار اإل يةالقضائ  الجهات صتخت" :يلي ما على االجتماعي

 الضمان هيئات وبين مستخدمة تهيئا بصفتها عموميةلا اتواإلدار  المؤسسات نبي تنشأ
 في المكرس ويضالع يارالمعب  أخذ المشرع أن النص اهذ خالل من يالحظ" االجتماعي

 رية دااإل ئيةالقضا الجهة ديدلتح  ، إلداريةا و  المدنية اإلجراءات ونقان  من 800 المادة
 للفصل ةاإلداري  المحاكم لىإ صصااالخت  يسند ثم ومن المنازعات هذه يف بالفصل مختصةال
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 التيو  بيعتهاط نتكا  أيا القضايا جميع في الدولة مجلس أمام لالستئناف قابل بقرار تدائيااب 
 دارية اإل الصبغة ذات موميةالع سساتالمؤ  إحدى أو  البلديات أو  الواليات أو  الدولة، تكون
 قانون بموجب المقررة اتهامزالت ا بتنفيذ قانونا ةفومكل مستخدمة اتهيئ باعتبارها هافي  اطرف
 لهم ؤمنالم ومرتبات باألجور أو  بالموظفين ،أو  بالنشاط كالتصريح االجتماعي مانالض
 . التأخير على رتبةالمت  داتوالزيا والغرامات راكاتباالشت  خاصةال  المبالغ دفع اعيا،ماجت 
 :الطبية ةنازعلما: اانيث

 سريان ددوح  ،أهم االختصاص نم الهتشكي  جعل يةداخل تاوآلي أجهزة مشرعال ضعو 
 في لسرعةا من قدر ألكبر تحقيقا بوطةمض بآجال أعمالها ربط كما دقيقا، تحديدا عمالهاأ

 يلزم ائيةنه صفةب  ازعالمن  ضوعمو  في فاصال قرارا الطبية الخبرة نم جعل انه حتى الفصل،
 وأال يحدث قد كذل كل مع لكن. اعيالجتم الضمان وهيئة له المؤمن اعز ن ال يطرف جهابنتائ 
 جزالع لجنة أو  الطبية الخبرة طريق عن سواء الطبية للمنازعة الداخلية تسويةال آليات قتوف
 باستجابة اعز ن ل لهذا ائيانه حدا وضع وهو أال منها المرجو الغرض تحقيق في المؤهلة ئيةالوال
 لاالنتقا سوى أمامها قىيب  ال الحالة هذه يوف ةالداخلي  التسوية نظام بمآل اهمتناعواق نطرفي ال

 :يلي ماك هال تتطرق التي القضائية التسوية نظام هو  أال اعز ن ل لفض الموالية حلةالمر  إلى
 .الطبية المنازعة في الفاصلة تماعيةاالج   المحاكم والية .أ

 اعياالجتم مانالض هيئة مأ انك له ؤمنام مصلحة ذي لكل المج لا عالمشر  تحف
 :1 خصوصب  دعوى رفعل االجتماعية قضايابال ةالمختص المحكمة إلى ءاللجو 
 19 للمادة القانوني نصال وفق ةلطبي ا الخبرة استحالة حالة في القضائية الخبرة إلى اللجوء -
 حصر،ال بيلس على ردةواال الحالة هذه اعد يماف أنه ا،منه الثالثة الفقرة 08-08 القانون من
 أمامها نفتستأ طعن ةجه بمثابة تعد التي يةطبال الخبرة بنتائج ائي انه ملزمين رفينالط فإن

 وذلك للهيئة مستشارال لطبيبا أير  على بناءا تتخذ التي عياالجتما الضمان هيئات قرارات
 

 .ذكرال فالسال 08-08 القانون من 19 المادة1
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 اعنز ال وضوعم في فاصال طبيةال لخبرةا قرار رويعتب  للمؤمن، الصحية الحالة معاينة دعن 
 .جزالع حاالت ثناءباست ائيةنه ةصفب 
 ووصف جهة، من الطبية الخبرة تائجبن الالحق اإللزام عنصر أن رةشااإل يجب ذلك، مع كنل

 الخبرة  إجراءات ووضوح سالم شرط على يعلقان ةالقانوني  قةالعال أطراف مواجهة في ةئي النها
 مثال يوبالع نم عيب أيب  شوبةم جراءاتاإل هذه كانت إذا ام حالة في أنه ذلك نتائجها في
 تعيين أو له، المؤمن افقةمو  أو علم ندو  الخبير الطبيب اعيتماالج  الضمان هيئة نعي ت  ذلك

 تلك أو  تماعي،ج اال الضمان وهيئة الصحةب  لمكلفةا  رةالوزا تعدها التي قائمةال خارج الخبير
 وعدم الغموض هاكتنفوي كاملة يروغ دقيقة غير المنجزة الخبرة افيه تكون التي الحالة

 الحاالت هذه كل في له، للمؤمن الصحية الة الح  ىعل بدقة الوقوف من نعيم الذي الوضوح
 .هافي  للبث اعيةاالجتم المواد في فاصلةال المحاكم أمام اللجوء يمكن

 :للعجز الوالئية اللجنة قرارات في القضائي الطعن .ب

  مقصود ال أنب لقولا إلى عنايدف08-08القانون من 35 ةالماد سةدرا نإ

 تلك يه العجز انلج  هاتصدر  التي راتقراال ضد الطعون في لفصلبا المختصة بالجهات
 التحليل جهة من يقتضيها وعيةموض أسباب لعدة وذلك يةالقضائ  السلمج ا مقر في المنعقدة
 هذا خالل من يهإل الوصول المشرع دأرا الذي المسعى إلى بالنظر القانوني النص لهذا مالسلي 
  .ونان الق
 ختصاصاال صاحبة يه اهن أ طالما ضائيةالق ساللمج ا بمقر منعقدةال بالمحاكم األمر يتعلقو 

 بحوادث المتعلقة عاتوالمناز  لعجزبا الخاصة التقاعد اشاتبمع المتعلقة الدعاوي في للفصل
 مأما لالستئناف قابلة أحكامها وتكون ة،المدني  تاإلجراءا قانون من 08 المادة بأحكام مللعا
 لنظاما دئمبا أهم من يعد ذيال درجتين على لتقاضيا لمبدأ طبقا القضائية لسالمج ا

 المحكمة اءبق مع اعنز ال ألطراف القضائية حمايةال دائرة لتوسيع كله هذا الحديث، نونيالقا
 .ءاتااإلجر  وسالمة نقض ةكجه العليا
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 :التقني طابعال ذات الطبية المنازعة:  االثث

 علقمتال الطبي النشاط ارإط في المتدخل الخبير و أ لطبيبا وليةمسؤ  قيام نإ
 يرتكب التي الةالح  وهي جزائية، دعوى عليه تترتب أن مكني  الجتماعيا الضمان بمنازعات

 مراأل يتعلق أن يمكن كما العقوبات، قانون اعليه يعاقب مشروعة غير أفعاال طبيبال فيها
 فإن ليهوع بتعويضه ضار فعل يرهبغ الحق يالذ الطبيب امالتز  على وتنصب مدنية بدعوى
 هو  منها الهدف فإن المدنية الدعوى أما ،العام نظامال حماية إلى تسعى ئيةزاالج  الدعوى
 تيجةن  المستحقة نونيةقاال التعويضات على صولح ال من هممكينبت األفراد حقوق حماية

 برفع االجتماعي انالضم ئةهي ل ونالقان  جازأ المبدأ، هدا نم القانطا1 مبه الالحقة األضرار
 الناتجة المدنية أو  الجزائية ةالمسؤولي  تثباإل المختصة ائيةلقضا الجهة أمام قضائية دعوى
 أو  الصيادلة أو  ناناألس جراحي أو  األطباء نم يقع الذي التجاوز أو  األخطاء أو الغش عن

 األشخاص يتعرض ةئي لجزاا مسؤوليةال القيام عند ،الطبي نشاطهم ةممارس أثناء القابالت
 المعمول التشريعية كامباألح خاللاإل دون من لمالية،ا تماالغرا أو  بالحبس هأعال المذكورين

 ونلقان  المخالفات كل ارةاإلش مع 08/ 08 القانون من 84 المادة بموجب دلك و ابه
 نماالض لدى تمدينالمع المراقبة نأعوا و أ مفتشي قبل من معاينتها تتم اعياالجتم الضمان
 .امهب  المعمول لتنظيما و  للتشريع ،طبقا ماعياالجت

 :الطبي لطابعا ذات التقنية المنازعات في للفصل يةوالجزائ يةالمدن مالمحاك صاصتاخ
 :الطبي الطابع اتذ التقنية ازعاتالمن في للفصل المدنية المحاكم صاصاخت (1

 المدنية بالمسؤولية لقياما عند التقنية تالمنازعا بنظر ةالمدني  للمحاكم االختصاص ينعقدو 
 اختصاصهم، كان اممه جتماعياال بالضمان ةلالص تذا يةالطب األنشطة ارسينلممل

 منازعة بمناسبة لفنيوا التقني رأيهم تقديمل يدعون ندماع الخاص، أو  العام قطاعلل وانتمائهم
 

 ص ، 2004 سنة ئر،الجزا هومة ارد لجزائري،ا  التشريع في عياتمجاال الضمان منازعات ياسين، صاري نب  1
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 الحاملة هذه في ةقائمال سؤوليةوالم اجتماعيا، له ؤمنوالم اعياالجتم الضمان هيئة بين قائمة
 طبقا السببية والعالقة رالضر  الخطأ، ىعل مةقائ يأ أسلفنا، كما يريةتقص مسؤولية هي

 .المدني القانون لقواعد
 :الطبي الطابع ذات التقنية اتالمنازع في للفصل ائيةالجز اكمالمح اختصاص (2

 تابعا نكا افإذ طبيب،ال له التابع اعالقط فباختال الجزائية العقوبات هذه ختلفت 
 للقطاع

 نشاطه يمارس كان اإذ اأم العقوبات، قانون من 323/3 للمادة طبقا فكموظ يعد موميلعا
 الضمان ةئ لهي  يمكن وعليه عاله،أ مذكورةال 226 للمادة يخضع فإنه اصالخ  لحسابه

 الءهؤ  يامق حالة في زائيةالج  كمالمحا أمام الفا س إليهم المنوه األشخاص مقاضاة االجتماعي
 وفي اجتماعيا، لهم ؤمنملل مستحقة غير داءاتأ دفع عنه ترتب تجاوز أو غش أو أبخط
 للمطالبة مدني كطرف التأسيس اعياالجتم الضمان لهيئة كنأم الجزائية المسؤولية قيام ةحال
 .المدنية لتعويضاتاب 

 :الطبي بعالطا ذات لتقنيةا زعاتالمنا في الفاصلة نيةدالم األحكام في الطعن طرق •

أو  للطبيب دنيةمال ةللمسؤولي  المثبت يةالمدن  المحاكم عن الصادر الحكم عخضي
 بالضمان قةعال له يالذ الطبي للنشاط ممارس وكل الصيدلي أو  ابلةالق أو  بيرلخ ا

 فتكون المعارضة امأ واالستئناف، المعارضة وهي العادية الطعن طرق إلى االجتماعي
 المدنية اإلجراءات قانون من يليها وما 327 المادة تتضيالمق وفقا الغيابية ألحكامل نسبةبال
 .داريةاإلو 

 وفقا  وذلك فيه طعنلل كطريق االستئناف بقىي  فإنه بتدائيباال الحكم وصف إذا ماأ
 يرفع أن يجب... ": على تنص التي واإلدارية المدنية اإلجراءات انونق من 336 دةللما
 ".الحكم تبليغ يختار  من بتداءاإ دواح  شهر مهلة في تئنافاالس
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 عتراضاال في مثلةوالمت عادية الغير طعنلا طرق إلى اللجوء افطر لأل يجوز ماك
 عليه نصوص قوف .بالنقض نوالطع نظرال إعادة ماسوالت الخصومة عن الخارج الغير
 .واإلدارية المدنية تاإلجراءا قانون من 313،349،350 المواد

 لرقابة ضعتخ  ال الموضوع محكمة تثبتها تيال ديةالما قائعالو  أن ىإل نبيهالت  يجدرو 
 لتيا للوقائع الصحيح انونيالق التكييف ةبمراقب  يرةاألخ هذه تختص إذ اعلي لا المحكمة
 واجب أو  مفترض متعمد غير أو  متعمد عقدي أو  ريتقصي  كان إن خطأال نهام يستخلص

 .العليا حكمةلما بةمراق لضرروا الخطأ بين يةالسبب  قةالعال تشمل ال كما ات،ب اإلث 
 :بيالط بعالطا ذات ةالتقني ازعاتالمن يف ةصلالفا ةالجزائي حكاماأل في الطعن طرق •

 في والمتمثلة عاديةال الطعن لطرق يةلجزائ ا لمحاكما عن الصادر الحكم خضعي 
 اإلجراءات قانون من بعدها وما 409 للمادة طبقا غيابيا صدر قد الحكم كان إذا المعارضة
 فسن  من اعدهب وما 430 للمادة بقاط احضوري  صدوره حالة في ستئنافالوا ،الجزائية
 غتبلي  تاريخ من أيام 10 مهلة في حكمال أصدرت التي الجهة امأم تتم فالمعارضة ،القانون
 يرفع فااالستئن  أن حين في أعاله، وركالمذ القانون من 411 بالمادة عمال الغيابي الحكم
 نمكي  كما. حكمال مصدرة لمحكمة االختصاص دائرة في اقعلو ا ئيالقضا لسج لما أمام

 495 مادةلل اطبق بالنقض الطعن في ثلوالمتم للطعن العادي غير طريقال ماداعت  للطرف
لى أعاله يهإل المنوه القانون من  من 531 مادةلا أحكام بموجب وذلك النظر إعادة طلب وا 

 .الجزائية اإلجراءات قانون
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 :اتمةالخ
لى تعمل ع مؤسساتوال المنظمات فيسية أسا ظيفةوو  إدارةية تمثل الموارد البشر  إدارة
جية تشمل على ل استراتي ن خاليها مفلتي تعمل ا  د البشرير م األمثل للمو داستخ تحقيق اال

 وكذا نالعاملي  لدى والتزامء وال بتحقيقهذا  – ةددالمتع والممارساتالسياسات وعة من مجم
ذا ه قوافت ي كلبش -ة واحدة ر لها أسجعؤسسة و ة داخل المت التنظيمي عالصرافة اكا لح 
 .امفي تحقيقه ويسهم ورسالتها والمؤسسة مةلمنظاالستخدام مع استراتيجية ا

 ىلع حافظةللم يعاجتما طب ض لجعله كأداة زمالال القانون إيجاد في ةطالسل سعت 
 ازهللج ومشل قلمعر  ىإل يتحول ال ىت ح لمعاال يةقتر  ىإل ميةار ال لالعم اتقرار عالاستق

 .دياالقتصا

 عالقات على وأثرها عماليةال تازاعالن  لموضوع هذه، ستنادرا في كذلك اقن تطر  ذاهل
 وعلى اعليه تأثير من له لما وهذا ،والمؤسسة املحياة الع في بالغة أهمية من له لما لعملا

 هذا وأسس مقومات أهم عن ضعر  متقدي  ىإل سعينا اأنن  إذ ،وسيرها وتنظيمها استقراراها
 تها.سويت  قوطر  العماليةت اعاز الن على  ناج عر  وقدكما  ،قهيستح  الذي كلبالش الموضوع
 خالله من يهدف العامة نازعاتالم لتسوية خاص نظام كرس لمشرعا أن القول مكني 
 لحقا أعطى كما لهم المؤمن خاصة االجتماعي الضمان من نللمستفيدي حماية ضمان
 هدفي  طةوبسي سهلة تءاار إج  طريق عن ذلك االجتماعي، الضمان اتجاه لفينمكلل نبالطع
 ية اإلدار  تار ار الق في الطعن ريقط عن عاز الن  في للفصل لمرونةوا ةالسرع  انضم خاللها من

 األصل هي وجعلها ودية بطرق الفاتالخ  حل قاصد .االجتماعي الضمان هيئة عن الصادرة
 ءالقضا يقطر  عن عاز الن  حل الوقت نفس في يستبعد نأ وند ائيقض ري الغ حلال تعزيزو 
 .ثانية كمرحلة ائيةالقض سويةلت با

 ىتماشلي األخيرذا ه ثتحدي  بوج  اذل نقانو بال ةطمرتب شرية الب  رداالمو  إدارةن ا
 العالمي علطللت  واالستجابة ياعاجتما بعدا اهلمنح العولمة في ةصخا الحالي الزمن اتي ومجر 



129 

 

 ينب ما بادلمتال رثيأبالت  إال تتحقق لن ةاألخير  هذه نأ ةصخا يةعاجتماال دالةلعا ىوال
 .االجتماعية تار والقد ياسيةالس اتي والحر  اديةصت قالا لفرصا

ة عي و القوانين االجتما ى العالقة بين الموارد البشريةمن خالل دراستنا اتضح لنا مدف
مع األفراد بطريقة  مللتعامة من انظمكن المي قوانينلالصحيح لو التطبيق ألن الفهم 

تنظم لتي واألسس العلمية الصحيحة ااعد ضع القو و ب م تهت  مؤسسة أنصحيحة لذا على ال
واالستفادة أكثر منه، في ظل معاملة ر البشري، وكيفية التعامل معه الحياة الوظيفية للعنص

يقول في ذ يم إعظ الاهللقد صدق آدميا، و فيها كرامته باعتباره كائنا حيا و إنسانية تحترم 
رِ ل بَ َوا  ال بَ ر   ِفي  َناُهم  َمل  َوحَ  َدمَ آ ِني بَ  م َناَكر    َوَلَقد   ۞ تنزيلهمحكم  َناُهم ح    الط ي َباتِ  م نَ  َوَرزَق  

َنا م م ن   َكِثير    َعَلى    َوَفض ل َناُهم    ءار ة االسر سو  .(70)  تَ ف ِضيًل  َخَلق 
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 الماستر  مذكرة مــلخص
 ةقانونيــ  ةموضــوع عالقــ  هاعتبــار  ةمــل مــن زاويــ عبالاذا كنــا معنيــين  ةنحن في هذه الدراس

فــي نطــاق القــانون الخــاص فمــع ذلــك يبقــى العمــل شــيئا واحــدا  ةدمخ المســت  ةجــراء والهيئــ بــين اال
ي اطــار فــ  هــموقانون العمل يجسد الجــزء األ .ن اختلفت مظاهره ومجاالتهوا  حوال جميع األفي 

هــا همأو  عظــم الحقــوقأمــل يعتبــر مــن ن الحــق فــي العإفــ كمــا هــو معلــوم و  القــانون االجتمــاعي
دوليــه  اتمواثيــق واتفاقيــ  ةنســان مــن خــالل عــدحق من حقــوق اإلك هي منصوصا عل هك نجدولذل

جــــراء بمناســــبه لأل ةاالجتماعيــــ  ةضــــمان االجتمــــاعي الــــذي يــــوفر الحمايــــ الــــى جانــــب قــــانون ال
 .مهممارستهم لعمل

ــانون إن  ــادار  90/11قـ ــق بـ ــاط وثيـ ــه ارتبـ ــري  ةلـ ــوارد البشـ ــي  ةالمـ ــي  رورةوسـ ــار المهنـ المسـ
 ةوتنفيـــــذهم لوظـــــائف المؤسـســــ  همالتـــــي تـــــنظم اداء مهـــــام هـــــي هـــــذه األخيـــــرة نكمـــــا ألعمـــــال ل
بكــل مــا  ة وكــذلك تهــتميفيــ جــور ومزايــا وظأتعويضــات متنوعــه تتمثــل فــي رواتــب و  تقاضــونوي 

انتهــاء خــدمتهم  ةحتــى ســاع ةفي المؤسســ  العمال تعيين ةذ ساعن م ةمور وظيفي أيتعلق بها من 
 .عملهم فيهاو 
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Abstract of Master’s Thesis 

 We are in this study, if we are interested in the work from the point 
of view that it is the subject of a legal relationship between the procedure 
and the agency used within the scope of the private law, then the work 
remains one thing in all cases, even if its manifestations and fields differ. 
And the labor law embodies the most important part within the framework 
of social law, and as it is known, the right to work is considered one of the 
greatest and most important rights, and therefore we find it stipulated as a 
human right through several international charters and agreements in 
addition to the Social Security Law, which provides social protection for 
employees in connection with their practice of their work. 
 Law 90/11 is closely related to the management of HR and the career 
path of workers, as it is the latter that regulates the performance of their 
tasks and the implementation of the functions of the institution and they 
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receive various compensation in terms of salaries, wages and job benefits, 
as well as taking care of everything related to them in terms of employment 
from the time the workers were appointed in The institution until the hour 
the end of their service and their work in it. 
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