
صعوبة جحديد المحاور االجحماعي في ظل المقاولة الفرعـية و مؤسسات العمل : أوال 

 :  المؤقث

خالفا نهىضع انكالسيكي في وجىد أجزاء قارين و ينذيجين في يؤسست تابعين نها، أصبح 

انًستخذو ال يتزاجع أياو ضزورة انتنافس حىل يضاعفت اإلنتاج بأقم انتكانيف و انتحزر ين 

. االنتزاياث اتجاه انيذ انعايهت في انهجىء إنً االستعانت بًؤسساث أخزي نتنفيذ بعض عناصز اإلنتاج

يًا أدي إنً ييالد شكم جذيذ نعالقاث انعًم ال تقىو عهً عالقاث ثنائيت بم ثالثيت األطزاف ، نظزا 

 . نتقاسى انًهاو يا بين انتسييز و االستعًال نهيذ انعايهت

و ىنا يثور اإلشكال حول وجود مستخدم متبوع لكن مستفيد آخر مسؤول، طالما أن األمر 
يتعمق باجتذاب أجراء تم تشغيميم من طرف الغير رغبة في البحث عن التحرر من االلتزامات 

يتعمق األمر إما بتأدية خدمات في . المفروضة عمى المستخدم في تحمل تكاليف اليد العاممة
إطار ما يعرف بالمقاولة الفرعية و إما بالمجوء إلى التزود باليد العاممة الضرورية في إطار ما 

فإلى أي مدى يشكل كل من أسموبي المقاولة الفرعية و . يعرف بمؤسسات العمل المؤقت
 مؤسسات العمل المؤقت عائقا أمام ممارسة العمال حقيم في التفاوض الجماعي ؟

محاولة لتحديد المحاور االجتماعي في ظل العولمة     : ثانيا 
إذا كان تحديد المستخدم ال يثير أي صعوبة في ظل عالقات العمل العادية في حالة ما  إذا 
كان شخصا طبيعيا ، باعتباره الشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل و الذي يوجد تبعا 

لذلك ممزما اتجاه األجراء بتنفيذ كل التزاماتو المفروضة بموجب القانون بيذه الصفة، في كل ما 
يتعمق بدفع األجر، و تعويضات العطل مدفوعة األجر، و التزامو بتحرير كشـف الراتب و شيادة 

إلى جانب كل التزاماتو اتجاه الضمان االجتماعي فيما يتعمق بالتصريح بالنشاط و األجور، . العمل
 . و توجيو طمب انتساب العمال لمضمان االجتماعي و دفع االشتراكات اإلجباريـة

فان األمر يختمف إذا كان المستخدم شخصا معنويا ،ألن ضرورات االقتصاد و التنظيم 
الحالي لممؤسسة عندما تشتمل عمى عدة وحدات متميزة مكونة  بذلك اإلطار المباشر لحياة األجراء، 
فرض ضرورة أن يكون عمى رأسمال كل مؤسسة مستخدما ظاىرا، كما يصفو الفقو الفرنسي اعتمادا 
عمى معيار التبعية و بحكم العالقة اليومية المباشرة مع األجراء و تولي اإلشراف و الرقابة عمييم، 

. في حين يربطيم عقد عمل مع مستخدم أخر حقيقي و الذي يعتبر الشخص القانوني لممؤسسة



ليبرز اإلشكال أكثر حدة عمى مستوى مجموعة الشركات أين يتعدد المستخدم بفعل حركة األجراء 
.  داخـل المجموعة االقتصادية

و ىنا يثور التساؤل عن المستخدم المسؤول الـذي يمكن لمعمال أو لممثمييم التفاوض معو في 
إطار التفاوض الجماعي داخل المؤسسة ؟ خاصة إذا تعدد شكل المستخدم الذي يتخذه ، فقد يكون 

ىو صاحب المؤسسة و المالك لكل رأسماليا أو اسند ميمة اإلشراف و الرقابة إلى شخص أخر 
يسمى بالمستخدم الظاىر، كما قد يتخذ شكل مؤسسة بسيطة أو ذات فروع متعددة ؟   

 تحديد شروط المستخدم المحاور - 
إن تطور مفيوم المؤسسة و الضرورات االقتصادية الحديثة، اثبت أن المستخدم بمعنى 

 .الشخص القانونــي المتعاقد لم يعد يمتزج بالضرورة مع رئيس المؤسسة 
 تحديد شروط المستخدم الحقيقي و المستخدم الظاهر  - 

حيث برز بدال من ذلك ظاىرة تقسيم السمطة و انفصال ما بين السمطة و الممكية داخل 
لتظل بذلك المؤسسة المالكة ىي الشخص القانوني الممزم اتجاه األجراء بصفتيا مستخدم . المؤسسة

لكن السمطة عمى العمال تمارس باسم المستخدم من طرف . بااللتزامات الناتجة عن عقد العمل
.  أشخاص يرتبطون ىم أنفسيم مع ىذا األخير بموجب عقد العمل

إن ىذا الوضع يثير بعض المبس في ظيور مستخدم ظاىر استنادا عمى مفيوم التبعية في 
كون المتبوع ىو من يتولى الرقابة و اإلشراف و التوجيو و ىذا عمى مستوى المؤسسة، و أخر 

حقيقي يربطو بالعامل عقد العمل، إذ يجد العامل نفسو متعاقد مع شخص في حين تربطو عالقة 
. مباشرة مع شخص أخر

إن التبعية في العمل ال تعني سوى الخضوع لتوجيو و إشراف المستخدم عمى العامل في كل 
جزئيات العمل أثناء تنفيذه ، ذلك أن ىذا المعنى ال ينطبق إال عمى العالقات التقميدية التي سبقت 

عصر اإلنتــــاج الصناعي الذي يسود االقتصاد العالمي في الوقت الحاضر، فضرورات االقتصاد و 
 :ارتفاع مستوى اإلنتاج طرح مسالتين ىامتين 

 
 



 إن صاحب العمل أصبح ال يقوم بنفسو بتوجيو عمل العامل و اإلشراف عميو، بل يعيد بذلك - 
إلى أشخاص آخرين عمى درجة عالية من الخبرة و قد يخول صاحب العمل ىؤالء استعمال بعض 

صالحياتو في توجيو العمال و اإلشراف عمييم و في فرض العقوبات التأديبية عمى العامل عند 
. مخالفتو لواعد القانون العمل أو التوجييات الصادرة إليو بشان تنفيذ العمل 

 الخاص بعالقات العمل 90/290ىذا ما تبناه المشرع الجزائري من خالل المرسوم التنفيذي 
يرتبط المسير األجير الرئيسي "  منو عمى انو 03الخاصة بمسيري المؤسسات  ، و قد أكدت المادة 

بجياز اإلدارة التابع لشركات األموال بعقد يحدد حقوقو و التزاماتو ، و كذلك السمطات التي يخولو 
إن الحكمة من ىذا النص القانوني في تفويض المستخدم صالحيات ". إياىا جياز اإلدارة المذكور 

في الرقابة و اإلشراف عمى العمال واضحة في كون انو من جية ال يمكن أن يخضع العامل 
البسيط و التقني السامي لنفس درجة الرقابة لتمتع ىذا األخير بخبرة عالية في مجال عممو، األمر 

الذي يتعذر معو اإللمام بشروط التوجيو و اإلشراف، و من جية أخرى فان التطورات الحديثة و ما 
أفرزتو من وجود عدة منشات تابعة لمؤسسة اقتصادية واحدة يتعذر معو عمى المستخدم المتبوع أن 
يتواجد في أماكن العمل لكل الوحدات عمى مستوى المنشات ، األمر الذي يجعمو ينيب عنو شخصا 

أخر يكون المستخدم المباشر لمعمال في تمقي التوجييات و اإلشراف و حتى التأديب ، في حين 
 . يتولى المستخدم المتبوع المسؤول دفع األجور و توقيع العقاب 

تطور عالقات العمل في ظل االقتصاد الحر و ما ترتب عنو من توسيع نطاق قانون  - 
 ، العمل ، بدخول فئات أخرى ، كالميندسين و األطباء و ذوي القدرات كأجراء في عالقات العمل

خاصية ىذه المين و القدرة عمى إتقانيا نجدىا ال تستدعي أصال رقابة المستخدم عمى أنيا تستدعي 
لذلك فان االجتياد القضائي شيئا فشيئا يذىب إلى جعل فكرة اإلدارة و المراقبة أكثر . استقاللية تقنية

مرونة، ليقتصر بذلك إشراف رب العمل عمى تحديد الشروط التي يتم العمل في داخميا و كذا 
الظروف الخارجة التي تحيط بتنفيذه مثل تحديد مكان العمل، وقت العمل ، و ذلك ما يطمق عمى 

. المرفق المنظم لمعمل الذي أصبح بذلك المدلول الحالي لمتبعية 
 
 



أمام ىذا الوضع ال بد من اعتماد إطار تنظيم العمل كمظير لمتبعية كي نجد أنفسنا أمام 
مستخدم حقيقي واحد يكون المتعاقد مع األجراء كشخص قانوني، ألنو إذا اعتمدنا عمى الصورة 

. الكالسيكية لمتبعية و اإلشراف نجد أنفسنا أما تعدد المستخدمين بتعدد المنشات المكونة لممؤسسة 
إال أنو ينبغي عمى المستخدم الحقيقي بذلك أن ال يتممص من مسؤولياتو، خاصة تمك المتعمقة بدفع 

.  األجر، محتجا بذلك بأنو ليس ىو ذاتو من تفاوض و توقيع عقد العمل بصفتو رئيسا لممؤسسة
مع ىذا الطرح ذىب االجتياد القضائي الفرنسي في تأسيس مسؤولية الشركة، بالرغم من قيام 
الشخص كرئيس لممؤسسة بتوظيف األجير و التفاوض بشان األجر، ثم القيام بتسريحو ظاىرا بذلك 
كمستخدم، فإبرام عقد العمل من طرف ممثل الشركة ال ينشئ عالقة قانونية مباشرة ما بينو و بين 

. األجير
تحديد شروط المستخدم في المؤسسات البسيطة و المؤسسات متعددة الفروع - 

إذا كان من السيل تحديد المستخدم في المؤسسات البسيطة، عمى أساس انو ذلك الشخص 
الذي يتمتع بسمطة اإلشراف و الوقاية و التوجيو و التأديب عمى عمالو، بالمقابل يجد نفسو ممزم 

و من السيل عمى . لموفاء بالتزاماتو اتجاىيم لدفع أجور العمال و اشتراكات الضمان االجتماعي
العمال الدخول في تفاوض جماعي معو، ألنو معموم لدييم باعتباره موجود في شكل مؤسسة 

بسيطة، في حين يجد العمال في المؤسسات متعددة الفروع صعوبة في تحديد مستخدىم الذي يعتبر 
طرفا في عممية التفاوض الجماعي، فيل الموجود عمى مستوى الفرع أم الموجود عمى مستوى 

المؤسسة األم ؟    
تحديد شروط المستخدم في المؤسسات البسيطة - 

باعتباره الشخص القانوني الذي يعد طرفا في عقد العمل و الذي يوجد تبعا لذلك ممزما اتجاه 
األجراء بتنفيذ كل التزاماتو المفروضة بموجب القانون بيذه الصفة ، في كل ما يتعمق بدفع األجر، 

إلى جانب كل . و تعويضات العطل مدفوعة األجر، و التزامو بتحرير كشـف الراتب و شيادة العمل
التزاماتو اتجاه الضمان االجتماعي فيما يتعمق بالتصريح بالنشاط و األجور، و توجيو طمب انتساب 

 . العمال لمضمان االجتماعـي و دفع االشتراكات اإلجباريـة
 



و يشترط في المستخدم أن يكون مالكا لرأسمال المؤسسة أو صاحب سمطة عمى من يعممون 
و ال يشترط فيو أن يكون حامال لشيادات عممية أو من ذوي الخبرة التقنية و الفنية .  تحت إراداتو

أو االقتصادية، الن استعمال المشرع لمصطمح المستخدم جاء عاما و بالتالي يمتد ليشمل كل 
المشاريع ميما كان نوعيا ، سواء أكان تجاريا أو صناعيا ، و ميما كان شكميا فردية أو في شكل 

.  شركة 
 :تحديد شروط المستخدم في المؤسسات متعددة الفروع  -  

إذا كنا لم نجد أي صعوبة في تحديد المستخدم في المؤسسات البسيطة، فان األمر عكس 
إن المشرع الجزائري لم يعرف مجموع الشركات، . ذلك في المؤسسات الكبرى ذات الفروع المتعددة

بالرغم من مزاياىا االقتصادية المختمفة، و اكتفى فقط باإلشارة إلى ما يسمى بالتجمع الصناعي من 
 المتضمن تسيير األموال المنقولة لمدولة  ، و لم ينص عمى تمتع ىذا 95/25خالل المرسوم 

. التجمع بالشخصية القانونية
أما القانون التجاري، فقد أشارت بعض مواده إلى مجموع الشركات ، الذي ينشأ من خالل 

أما المادة . حيازة الشركة األم ألكثر من نصف رأسمال ، أو من خالل الشراكة بين ىذه الشركات
 ، أكدت أن مجموع الشركات يشكل وحدة اقتصادية لشركتين 1996 من قانون المالية لسنة 138

.    بالمائة من رأسمال من طرف الشركة األم90أو عدة شركات مستقمة قانونا، من خالل حيازة 
في ظل غياب نظام قانوني ينظم مجموع الشركات، خاصة في المجال االجتماعي، كان من 

الضروري تحديد الصعوبات التي تواجو العمال األجراء في عالقاتيم الفردية و الجماعية عمى 
حيث يتعاقد العامل مع شركة ال تتمتع باالستقالل االقتصادي ألنيا . مستوى مجموع الشركات

تخضع إلشراف و رقابة شركة أخرى، فمن ىو المستخدم في ىذه الحالة ؟ ىل ىو الذي تعاقد مع 
العامل ؟ أو ىو الوحدة االقتصادية التابعة لمجموع الشركات ؟ و ىذا ما ينطبق تماما عمى شركات 
متعددة الجنسيات، و شركات البترول الكبرى ، و شركات الفندقة التي ليا فروع في أكثر من بمد ؟ 

 و ىنا تكمن صعوبة تحديد المستخدم في ىذه الحالة ؟
 
 



إن مجموع الشركات ىو عبارة عن تجمع اقتصادي لمكثير من الشركات المتمتعة بوجودىا 
القانوني المستقل، حيث تتمتع كل شركة من المجموعة بالشخصية القانونية ، ترتبط فيما بينيا إما 

عمى أساس شراكة، أو عمى أساس وجود عالقة بين الشركة األم و فروعيا أو قد تتخذ صورة 
شركات متعددة الجنسيات عندما تجمع شركات تنتمي إلى دول مختمفة، و قد يصل بيا األمر إلى 

.  تحقيق االندماج فيما بينيا مشكمة بذلك وحـدة اقتصادية و اجتماعية
فمع من يتفاوض العمال ىل مع المؤسسة الفرع أم مع المؤسسة األم ؟ و عمى أي مستوى ؟ 
فيل يتم التفاوض مع كل شركة من المجموعة كمؤسسة مستقمة ليا أجيزتيا التمثيمية الخاصة بيا، 

أم يجب اعتبار عمال شركات مختمفة يشكمون مجموعة واحدة ليا أجيزة تمثيمية مشتركة ؟ 
أمام ىذه الصعوبة في تحديد المحاور االجتماعي لمجموعة العمال، يعتبر االجتياد القضائي 

الفرنسي بأن الحل ىو اعتبار مجموعة الشركات كوحدة اقتصادية و اجتماعية فيما يخص تمثيل 
يتم التأسيس اإلجباري " المشرع الفرنسي من جيتو تبنى ىذا الحل من خالل نصو عمى انو . العمال

الشركات تشكل مجرد تجمعات منتظمة لمؤسسات مختمفة فيي بذلك مجموع مؤسسات لمجنة 
 أجيرا 50مؤسسة مشتركة ما بين العديد من المؤسسات المتميزة قانونا متى كانت تضم أكثر من 

".  وشكمت وحدة اقتصادية و اجتماعية بموجب اتفاقية أو حكم قضائي
    


