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اإلخطار كآلية لتفادي االنواء املفاجئ لعالقة العمل 
 بن سطاعلي مجيلة

بللية احلقىق و العلىم االسياسية طالبة دكتىراه 
حممد بن امحد  2جامعة وهران

: الممخص
قتصادية، ولذلك        يطرح موضوع  انتياء عالقة العمل عدة إشكاالت قانونية ليا ابعاد اجتماعية وا 

أحاطيا المشرع الجزائري بمجموعة من القيود الشكمية والموضوعية من بينيا إجراء اإلخطار الذي 
عن   (العامل أو رب العمل)يعد تصرف قانوني باالرادة المنفردة يعّبر بمقتضاه احد المتعاقدين 

ارادتو في إنياء عالقة العمل الرابطة بينيما بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وىو بذلك يتضمن 
اعالم الطرف اآلخر واميالو بمدة معينة ليجنبو الضرر الذي قد يمحقو جراء االنياء الفجائي لعالقة 

 .   العمل
رب - العامل- عقد عمل غير محدد المدة- تسريح- تعويض– إخطار – ميمة : الكممات المفتاحية

. العمل
Summary  :  

The end of Relationship of several legal issues with social and 

economic dimensions and the algerian legislater has been surrounded by a 

set of formal and objective restrictions, incleeding the risk of legal action by 

the individual will, where by one of the retirees(worker or employer) 

expresses his will to terminate the working relationship between them under 

non-term contact of employement with includes the media of the other party 

and his autorisation. 

Keyer words: time-out, notice, compensation, dismissal, indefinite 

emplayment contract, worker, employer. 

 

: مقدمةال
      يعد عقد العمل من العقود الزمنية التي يمثل فييا الزمن عنصرا جوىريا بحيث يمتزم العامل من 

  i.خاللو بتقديم خدماتو خالل مدة محددة أو غير محددة مقابل أجر يقع االتفاق عميو بين الطرفين
      وان كان عقد العمل من عقود المدة فانو ليس بعقد أبدي ولو كان غير محدد المدة إذ يمكن أن 

ينتيي بإرادة أّي من طرفيو وفي أي وقت، بل ويعتبر حق العامل عمى الخصوص في إنياء عقد 
العمل بارادتو المنفردة من النظام العام وال يجوز االتفاق عمى حرمانو من ىذا الحق كما ال يجوز 

 ii.لألجير التنازل عنو، وأي اتفاق يتضمن خالف ذلك يعد باطال بطالن مطمق
     وعمى الرغم من ذلك فان ضرورة استقرار عالقة العمل بالنسبة لكال الطرفين حّتمت عمى أغمب 

التشريعات ومن بينيا المشرع الجزائري أن يوازن بين الحق في االنياء و تجنيب الطرف االخر 
الضرر الذي سيصيبو جراء استعمال ىذا الحق، ولذلك كان لزاما عميو تحديد قيود شكمية وموضوعية 
لتحقيق ىذا التوازن، نذكر منيا اجراء االخطار الذي يتضمن الزام الطرف الذي يريد إنياء عقد العمل 

فما ىو إجراء   .بإشعار الطرف اآلخر برغبتو ىذه خالل مدة معينة ليجّنبو اضرار االنقطاع المفاجئ
اإلخطار وما ىي طبيعتو القانونية، وما ىو األثر المترتب عميو؟ 
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  ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت ارتأينا تقسيم الخطة إلى مبحثين، يتعرض أّوليما إلى تحديد ماىية 
اإلخطار وأساسو القانوني، أما المبحث الثاني فخصصناه إلى تحديد شروط ميمة اإلخطار وأثره 

. القانوني
:  ماىية اإلخطار وأساسو القانوني :المبحث األول

يعد اإلخطار قيد شكمي يجب التقيد بو عند انتياء عقد العمل، لرفع الضرر الناجم عن       
االنقطاع المفاجئ لعالقة العمل سواء كان ذلك من طرف العامل أو رب العمل، وسنحاول من خالل 

ىذا المبحث تحديد ماىية اإلخطار وميمتو وطبيعتو القانونية في المطمب األول أما المطمب الثاني 
.   فسنخصصو إلى تبيان األساس القانوني لميمة اإلخطار ومدتيا القانونية

ماىية اإلخطار وطبيعتو القانونية : المطمب األول
ثم نتوجو إلى  (الفرع األول)      سنتعرض من خالل ىذا المطمب إلى مفيوم االخطار وميمتو 

  (الفرع الثاني)تحديد الطبيعة القانونية لو
: مفيوم اإلخطار: الفرع األول

  بادئ ذي بدئ يجب التنويو في ىذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يستعمل مصطمح اإلخطار     
فيما يخص انتياء عقد العمل من طرف رب العمل عن " ميمة العطمة"بل عّبر عنو بمصطمحين 

، اما المصطمح الثاني فيتمثل في 6iv-73 والمادة 5iii-73طريق التسريح من خالل المادتين 
اإلشعار وذلك بصدد نّصو عمى انتياء العالقة من طرف العامل عن طريق االستقالة وذلك من 

. 68/3vخالل المادة 
      كما أن المشرع الجزائري لم يعرف ميمة االخطار وال حتى اإلخطار كتصرف قانوني بل اكتفى 
بالنص عميو من خالل المواد المذكورة آنفا، كما أننا لم نجد تعريف تشريعي لو في سائر التشريعات 

اعالن إرادة أحد :" المقارنة، وليذا سنكتفي بآراء الفقو في ىذا الصدد والذي عّرف اإلخطار بأنو
. vi"المتعاقدين إلى اآلخر بانتياء العقد

      أما ميمة اإلخطار فعرفت بكونيا عبارة عن أجل يحدده القانون أو عقد العمل أو االتفاقية 
الجماعية أو العرف أو النظام الداخمي، يخبر من خاللو أحد المتعاقدين المتعاقد اآلخر بأنو سيضع 

      vii.حدا لعقد العمل بعد انتيائو مباشرة
:  الطبيعة القانونية لإلخطار والحكمة منو:  الفرع الثاني

     تكمن طبيعة االخطار في كونو تصرف باإلرادة المنفردة، يتضمن قيد شكمي يمتزم بو الطرف 
الذي يريد وضع حد لعالقة العمل، من خالل اشعار وتنبيو الطرف االخر برغبتو ىذه، بقصد تجنبيو 

االضرار التي قد تمحق بو نتيجة االنياء المفاجئ لعقد العمل، وىو بيذا المغزى ييدف إلى حماية 
العامل باعطائو ميمة لمبحث عن منصب عمل آخر، كما يتيح الفرصة لرب العمل  : مصمحة الطرفين

.  لتعويض العامل المستقيل من منصبو
مما يجدر اإلشارة إليو في ىذا السياق إلى أن ميمة االخطار ال تقبل التوقف وال القطع فال        و

. viiiاضراب يرجئيا وال المرض يوقفيا، فيي ميمة جامدة ال تتوقف وال تنقطع
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كما تجدر اإلشارة ايضا إلى أن كل القواعد المتعمقة بميمة االخطار من النظام العام، وال 
يجوز االتفاق عمى مخالفتيا إال اذا كانت تحقق مصمحة أكبر لمعمال شأنيا في ذلك شأن كل احكام 
قانون العمل الذي يسعى دائما إلى تحقيق ما يسمى بالضمان العام االجتماعي الذي يتضمن تحديد 

.  الحد األدنى لمطرف الضعيف في العالقة وىو العامل
: األساس القانوني لميمة االخطار ومدتيا القانونية: المطمب الثاني

: االساس القانوني لميمة اإلخطار: الفرع األول
      تأثر األساس لالخطار بتطور مراحل قانون العمل، إذ انو لم يكن لإلخطار أي أساس قانوني 
بحيث كان يخضع لرغبة واختيار صاحب العمل الذي بامكانو تخفيض ميمتو أو إلغائو كميا وذلك 

  في فرنسا أين أصبحت ميمة االخطار إجراء عرفي ميني آمر، 19/07/1928حتى صدور قانون 
والتي كانت تختمف بحسب مينة العامل والفئة المينية التي ينتمي إلييا، لتأتي بعد ذلك االتفاقيات 
الجماعية التي صنفت انواع مدة االخطار حسب النشاط الميني لكل مؤسسة وليس النشاط الميني 

 تاريخ التأسيس القانوني لميل االخطار 19/02/1958لمعامل، وبقي األمر عمى حالو إلى غاية 
 ثم 1967وتعميميا التي حددت مدتو الدنيا بشير عمى االقل لتتوالى التعديالت في فرنسا السيما في 

. 1975ix ثم 1973اصالحات 
 والمعدل 90/11x      أما في الجزائر فان االخطار يستند حاليا في أساسو القانوني عمى القانون 

، والذي تضمن نوعين من ميمة اإلخطار، يتمثل أّوليما في اجراء االشعار المسبق 91/29xiبالقانون 
 68الذي يمتزم بو العامل الذي يريد ترك منصب عممو عن طريق االستقالة وقد نصت عميو المادة 

 من نفس 5-73، أّما النوع الثاني فنّصت عميو المادة 91/29 المعدل بقانون 90/11من قانون 
القانون، والمتجّسد في ميمة اإلخطار، التي يمتزم بيا رب العمل عند رغبتو في تسريح العامل الذي لم 

.   يرتكب خطأ جسيم  خاص برب العمل
: المدة القانونية لإلخطار: الفرع الثاني

ميمة االخطار لالتفاقيات واالتفاقات الجماعية وفقا مدة       لقد ترك المشرع الجزائري ميّمة تحديد 
يخول التسريح لمعامل :" منو عمى انو5-73المذكور آنفا، إذ نصت المادة  90/11لما تضمنو قانون 

الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في ميمة العطمة التي تحدد مدتيا الدنيا في االتفاقات واالتفاقيات 
ويغادر منصب عممو بعد فترة إشعار مسبق وفقا :"... عمى انو68/3، كما نصت المادة "الجماعية

". لمشروط التي تحددىا االتفاقيات واالتفاقات الجماعية
  5-73      وباستقراء النصين القانونين يتضح لنا أن المشرع الجزائري اضاف في نص المادة 

أي أن االتفاقيات واالتفاقات تحدد المدة االدنى لميمة اإلخطار، األمر الذي لم " مدتيا الدنيا"جممة 
 المذكورة والتي نصت أن االتفاقيات واالتفاقات الجماعية تحدد شروط االشعار 68/3تتضمنو المادة 

فما فائدة ىذه االضافة؟    . المسبق الذي يمتزم بو العامل المستقيل من منصبو
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نحن نرى أن المشرع الجزائري كان يرمي من خالل ىذه االضافة إلى تطبيق قواعد النظام 
العام االجتماعي الذي يعزز دائما حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة بتحديد الحد 

األدنى من الحقوق بما في ذلك الحق في مدة اإلخطار، حيث يمكن ألطراف عقد العمل االتفاق عمى 
ميمة أطول من تمك المنصوص عمييا في االتفاقات واالتفاقيات الجماعية وذلك في حالة إنياء عالقة 
العمل من طرف رب العمل، عكس ما ىو عميو األمر في حالة إنياء العالقة من طرف العمال الذي 
ال يمكن الزامو بميمة اطول مما ىو متفق عميو في االتفاقيات واالتفاقات الجماعية حتى ولو سبق لو 

. الموافقة عمييا مسبقا ألنو اتفاق مجروح بنقص أن لم نقل انعدام الرادة العامل
 السالفتي الذكر تطرحان إشكالية أخرى 68/3 و 5-73إضافة إلى ما سبق فان المادتين 

.  وىي كيفية تحديد ميمة اإلخطار في حالة عدم وجود اتفاقيات واتفاقات جماعية
 90/11 الممغى بموجب قانون 75/31   إّن ميمة اإلخطار كانت محددة بموجب القانون      

 منو عمى تحديد ىذه الميمة بشير لمعمال البسطاء، وشيرين 41المذكور آنفا، حيث نصت المادة 
.  اشير لالطارات المتوسطة والعميا3لألعوان و 

 لم يحدد مدة ميمة اإلخطار فانو يكننا اعتبار نص 90/11  وبناء عمى ذلك ومادام قانون      
 المذكور كعرف ممزم بسبب توافر ركنيو المادي المتمثل في تكرار استعمال ىذه المدة لفترة 41المادة 
 .وركنو المعنوي المتجسد في ذلك االعتقاد بالزامية ىذا الفعل (1990 إلى 1975من  )طويمة 

: شروط ميمة اإلخطار و اثره القانوني: المبحث الثاني
   سنحاول من خالل ىذا المبحث التطرق إلى نقطتين اساسيتين تحددان االطار العام لإلخطار     

وميمتو، من خالل مطمبين يتضمن اوليما تحديد شروط اإلخطار اما المطمب الثاني فقد ارتأينا 
: تخصيصو ال تبيان األثر القانوني لو

شروط ميمة اإلخطار : المطمب األول
وشروط موضوعية من خالل الفرع  (الفرع األول) صنفنا شروط االخطار إلى نوعين شكمية      
: الثاني

: الشروط الشكمية: الفرع األول
يخول التسريح لمعامل الذي :"، المذكورة آنفا عمى أنو90/11 من القانون 5-73       تنص المادة 

لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في ميمة العطمة التي تحدد مدتيا الدنيا في االتفاقات واالتفاقيات 
ويغادر منصب عممو بعد فترة :"... من نفس القانون عمى انو68/3، كما تنص المادة  "الجماعية

". االتفاقات الجماعية إشعار مسبق وفقا لمشروط التي تحددىا االتفاقيات و
       باستقراء النصين القانونين نستخمص بان المشرع الجزائري لم يمزم اطراف عالقة العمل بأي 
شكمية إلجراء االخطار سواء كان ذلك بالكتابة أو القول أو حتى اإلشارة التي ال تدع مجاال لمشك 

 مما يجعمنا xiiكأن ييدف صاحب العمل تعويضا عن االخطار لمعامل ويمنعو من دخول مكان العمل
نرجع إلى القواعد العامة، وبما أن االخطار يعد تصرف باإلرادة المنفردة وفقا لما تم تبيانو في بداية 
ىذا البحث فانو يمكننا القول بأنو تطبق عميو قاعدة حرية االثبات حيث يمكن اثباتو بالكتابة والبينة 

. أو أي وسيمة إثبات اخرى
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نحن نرى في ىذا الصدد انو كان عمى المشرع الجزائري أن يقّيد اجراء االخطار بوسيمة         و
 .الكتابة حفاظا عمى توازن القوى بين رب العمل والعامل

  الشروط الموضوعية: الفرع الثاني
 :تتجسد الشروط الموضوعية لإلخطار فيما يمي      

 : تطبيق ميمة اإلخطار في اطار عقد العمل الغير محدد المدة :الشرط األول- 1
عكس xiiiذلك اعتمادا عمى كون عقد العمل المحدد المدة ال ينتيي إال بانتياء مدتو القانونية و     

عقد المعل الغير محدد المدة الذي يمكن وضع حد لو باالرادة المنفردة ألحد اطرافو لكي ال تفرض 
 .عميو العالقة األبدية

 :تطبيق ميمة اإلخطار بعد انتياء فترة التجربة: الشرط الثاني- 2
شرعت فترة التجربة من أجل التحقق من ميارات العمال وتناسبيا بالمنصب الذي يشغمو، 

ولذلك اذا رأى رب العمل أن قدرات العامل الذي في ىذه المرحمة، ال تتناسب مع ما طبيعة المنصب 
الذي يشغمو، يجوز لو أن يفسخ العقد خالل ىذه الفترة بدون تعويض وال اشعار مسبق وىذا ما 

 ونفس الحكم ينطبق عمى العامل الذي يمكنو xiv المذكور سابقا90/11 من قانون 20تضمنتو المادة 
. أن يفسخ عقد العمل في ىذه المرحمة اذا لم يالئمو المنصب الذي يشغمو

 : أال يرتكب العامل خطأ جسيم: الشرط الثالث- 3
ىذا الشرط متعمق باالخطار الذي يوجيو رب العمل لمعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيم 

 المذكور، وعمى ذلك فان العامل الذي 90/11 من قانون 73والمنصوص عميو بموجب المادة 
 .ارتكب أي خطأ في ىذا اإلطار ال يستفيد من ميمة اخطار وال حتى تعويض

: األثر القانوني لميمة اإلخطار والجزاء المترتب عمى مخالفتو: المطمب الثاني
سنتعرض من خالل ىذا المطمب إلى نقطتين ميمتين تشمل األولى توضيح أثر ميمة اإلخطار       

اما الفرع الثاني فارتأينا إفراده لتوضيح الجزاء المترتب عمى مخالفة  (الفرع األول)عمى عقد العمل 
: ميمة اإلخطار

: أثر ميمة اإلخطار عمى عقد العمل: الفرع األول
      االشكالية المطروحة في ىذا الصدد ىي ما ىي طبيعة عقد العمل خالل ميمة االخطار؟ 

     لقد ساد اجتياد قضائي فرنسي قديم إلى أن عقد العمل خالل ىذه الفترة يتحول من عقد غير 
محدد المدة إلى محدد المدة وذلك ابتداءا من تاريخ تبميغ قرار إنياء عالقة العمل، غير انو تم 

التراجع عن ىذا االجتياد من خالل القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار المؤرخ 
، الذي اعتبر ذلك االجتياد خرقا لممبادئ العامة النشاء االلتزامات التي تقتضي 04/12/1952في 

بان العقد ال ينعقد إال بعد تطابق ارادتي المتعاقدين، ومن ىنا اعتبرت المحاكم الفرنسية ميمة 
االخطار تصرف باإلرادة المنفردة وعمى ذلك أصبح أثر ميمة االخطار محدود في تحديد أجل انتياء 

. xvالعقد
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اما المشرع الجزائري فقد سار عمى نفس النيج واعتبر ميمة تصرف باإلرادة المنفردة ييدف 
إلى تفادي االنياء المفاجئ لعالقة العمل، حيث أعطى لرب العمل صالحية اعفاء العامل من ميمة 

، وعمى ذلك 90/11xvi من قانون 6-73االخطار وتعويضيا بتعويض نقدي نصت عميو المادة 
يمكننا القول أن ميمة االخطار تعتبر جزء من عقد العمل يسري عمييا ما يسري عمى العقد عموما، 

ذا انتيت مدة اإلخطار ينقضي العقد دون حاجة إلى أي اجراء آخر . وا 
: الجزاء المترتب عمى مخالفة ميمة اإلخطار: الفرع الثاني

      إذا أنيى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاء ميمة اإلخطار التزم بأن يؤدي 
لمعامل مبمغًا يعادل أجره عن مدة الميمة أو الجزء الباقي منيا، وفي ىذه الحالة تحسب مدة الميمة أو 

الجزء الباقي منيا ضمن مدة خدمة العامل، كما أن صاحب العمل يستمر في تحمل األعباء 
وااللتزامات المترتبة عمى ذلك، ىذا إلى جانب اعتبار ميمة االخطار مدتو تدخل ضمن اقدمية 

. العامل، أما إذا كان اإلنياء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتيي من وقت تركو العمل
:  الخاتمة
لقد حّدت ميمة االخطار من االضرار الناجمة عن االنياء المفاجئ لعالقة العمل والسيما اذا       

تعمق األمر بتسريح العامل من طرف رب العمل، إال انو وما يأخذ عمى المشرع الجزائري ىو عدم 
تقييد ىذا االجراء بأي شكمية معينو مما يطرح نزاعات بين طرفي العالقة التي ال تخدم في غالب 
األحيان مصمحة العامل باعتباره الطرق الضعيف في العالقة والذي يجد نفسو بدوامة بين مواجية 
مشكمة المنازعة في إثبات توجيو االخطار إلى جانب مشكمة فقدان منصب عممو وبصفة مفاجئة 

      .والسيما في ظروف شح مناصب العمل في ظل الصعوبات االقتصادية الراىنة
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