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من فروع القانون الخاص إال منذ أوائل القـرن         مستقل  قانون العمل كفرع     ظهريلم  

و جاء هذا القانون نتيجة ألوضاع اقتصادية و اجتماعية سادت فيهـا            . سع عشر في أوروبا   التا

  . ال و أرباب األعمالم العالقات بين العم لينظّوجاء هذا القانون آنذاك،

 بقة العاملة ضد  التوصل إلى ضمانات للطّ    و كان الهدف من تنظيم هذه العالقات هو       

ات العمالية في الظهور منذ أوائل القرن التاسـع عـشر           بدأت التشريع وتعسف أرباب األعمال    

  . و الطبقة العاملةأرباب العمللتخفيف حدة الصراع بين 

كانت القوانين الفرنسية هي التي تحكم مجاالت الحيـاة         ي ،   على الصعيد الوطن  أما  

 1962ان االستعمار، و منذ حصول الجزائر على استقاللها فـي           االجتماعية إب    ن ، بـدأت تـس

أما قانون العمل فقـد     . الخ…تشريعاتها كالقانون المدني و القانون التجاري و قانون العقوبات        

و تماشيا مع اإلصالحات االقتصادية فقد أدخلت عدة تعديالت على           . 29/04/1975صدر في   

 1990 أفريـل 21 بتاريخ  11-90إلى أن صدر القانون رقم       1990قانون العمل بداية من سنة      

  . ت وعدل عدة مرا

  فما هو قانون العمل ؟ وما هو عقد العمل ، وأنواعه ؟ 

  وما هي عناصر عقد العمل ؟ وما هي آثاره ؟

  وكيف ينظم قانون العمل العالقات الفردية للعمل ؟

  و كيف يتّم تعليق عالقة العمل ؟ وكيف يتم إنهاؤها ؟

 
 



 

 

 تعريف قانون العمل 
 

       مين،ِعمل أو المستخدهو القواعد القانونية التي تنظم العالقات التي تقوم بين العمال و أصحاب ال

ت عقد العمل، فقد نص م أحكامقانون العمل هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظّأو بعبارة أخرى 

المعدل والمتمم والخاص  1990ريل سنة ف أ21 المؤرخ في 11 ـ 90من قانون العمل رقم ) 1(المادة 

 الفردية والجماعية في العمل بين العمال  العالقات …(على أن قانون العمل يحكم بعالقات العمل 

   ).ميناألجراء و المستخِد

أم2(ة ا الماد (نفس القانون من نت فئات العمال والمستخِد فقد بيت على ما يليمين حيث نص :)  يعتبر

عمفي ب، ون عمالً يدوياً أو فكرياً مقابل مرتّاال أجراء في مفهوم هذا القانون، كل األشخاص الذين يؤد

  .)" مالمستخِد"إطار التنظيم، ولحساب شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، يدعى

  :و المواضيع التّي يتضمنها قانون العمل هي 

   عالقات العمل-

    التكوين المهني-

    أجور العمال-

    نزاعات العمل-

    العقوبات المترتّبة على مخالفة أحكامه-

   : مصادر قانون العمل.ب 
   :صادر الدولية الم.1.ب

م العالقات بين دولة والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظّ

ولية للشغل هي أول المنظمة الدو. organisation international du travail (O.I.T)للشغل

مان عمل كالتأمين و الضمات التي وضعت مجموعة من القواعد التي أصبحت من مصادر قانون الالمنظّ

     بحيث ول فيما يخص الشغل وهكذا نشأت عالقات دولية بين الد. االجتماعي و منع تشغيل األطفال

  .ال يجوز الخروج عنها

  
   : المصادر الداخلية. 2.ب 

وائح الداخلية التي المعروفة للقانون كالتشريع و العرف والقضاء، ويضاف إليها اللّ و هي المصادر

  .لتسييرها شريطة أن ال تأتي مخالفة للقانونات  العمل في المؤسسأصحابها يضع
  
  
  
  
  
  



 

 

   : سريان قانون العمل. ـج
إذا أم نساء كانوا ، رجاالً أجانبكانوا ن أم يوطني كانوا ق قانون العمل على كل األشخاص سواءيطب

مون قانون العمل المستخده يخرج عن أحكام نّأغير . العالقة التي تربطهم هي عالقة العملكانت 

المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون في المؤسسات العمومية ذات الطابع 

يخضع المستخدمون المدنيون : (يلي من قانون العمل على ما) 3(حيث نصت المادة . اإلداري

ألعوان المتعاقدون في الهيئات واإلدارة والعسكريون التابعون للدفاع الوطني و القضاة و الموظفون وا

ألحكام ، العمومية في الدولة و الواليات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

من نفس القانون على فئات أخرى تخضع لنظام ) 4( كما نصت المادة ).تشريعية و تنظيميه خاصة 

تتخذ عن طريق ، تحدد عند االقتضاء أحكام خاصة  :  ( نوعي لقانون العمل حيث نصت على ما يلي

     النّظام النّوعي لعالقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات و مستخِدمي المالحة الجوية، التنظيم 

     و الفنانيننو البحرية و مستخِدمي السفن التجارية و الصيد البحري و العمال في المنزل و الصحفيي

وذلك بغض النّظر عن ،  و رياضي النخبة و مستخِدمي البيوت نلممثلين التجارييو المسرحيين و ا

  )   وفي إطار التشريع المعمول به ، أحكام هذا القانون 

  

 عقد العمل    
  :تعريف عقد العمل . 2.1

ويحتوي عقد العمل على عناصر .هو عقد يربط بين العامل و صاحب العمل تنشأ بموجبه عالقة العمل 

وقيمة األجر وأوقات العمل وباقي الشروط المتفق عليها بين الطرفين وال ، قة بطبيعة العقد ومدتهمتعلّ

تنعقد عالقة العمل حسب التشريع الجزائري إال  بإبرام عقد العمل و توفر الشروط الواجب توفرها في 

  . ة خاصة بهذا العقدمختلف العقود أي أركان العقد العامة باإلضافة إلى شروط شكلية وأخرى موضوعي

  :  أنواع عقد العمل 2.2

  :تنقسم عقود العمل بالنظر إلى مدة العقد إلى األنواع التالية 

  :عقود محددة المدة .أ

وقد نصت على هذا المادة . هي العقود التي تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين العامل والمستخدم

د المدة وهذه الحاالت  يمكن فيها إبرام عقد العمل المحدمن قانون العمل، وحددت الحاالت التي) 12(

  : هي
      دة أشغال و خدمات غير متجّد-
-م أن يحتفظ بمنصب العمل ب عنه مؤقتاً و يجب على المستخِد استخالف عامل مثبت في منصب تغي

 .لصاحبه
 
  



 

 

  .ع أو أسباب موسميةتقطّمة إجراء أشغال دورية ذات طابع م عندما يتطلب األمر من الهيئة المستخِد-

-ر ذلك تزايد العمل عندما يبر.  

  .ة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتهاق األمر بنشاطات أو أشغال ذات مد عندما يتعلّ-

و مهما يكن يجب أن يبين بدقة في عقد العمل مدرةة عالقة العمل و أسباب المدة المقر.  

 عند 12 أمر التأكد من احترام المادة االمختص إقليميو من ناحية أخرى أو كل القانون لمفتش العمل 

  :على ما يلي) 24-96معدلة باألمر ( مكرر 12إبرام عقد عمل محدد المدة حيث نصت المادة 

يتأكّد مفتّش العمل المختص إقليميا بحكم الصالحيات التّي يخولها إياه التشريع و التنظيم المعمول ( 

 محدودة أبرم من أجل إحدى الحاالت المنصوص عليها صراحة في المادة من أن عقد العمل لمدة. بهما

  ). من هذا القانون وأن المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل 12

فيتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة كما نصت على ذلك ) 12(أما في حالة عدم احترام أحكام المادة 

  من نفس القانون ) 14(م المادة أحكا

عقد عمل لمدة . يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خالفا لما تنص عليه أحكام هذا القانون: ( بقولها 

  ).  دون اإلحالل باألحكام األخرى الواردة في القانون ، غير محدودة

  :عقود العمل غير محددة المدة. ب

بر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مكتوبا ولم ينص فيه على ويعت، وهي عقود ليس لها أجل انتهاء 

:          بقولها11أما إذا كان غير مكتوب فيعتبر لمدة غير محدودة كما نصت المادة ، مدة انتهائه صراحة

وفي حالة انعدام عقد عمل . يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إال إذا نص على غير ذلك كتابة( 

  ).فترض أن تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محدودة ي، مكتوب

وهكذا فإن مدة عقد العمل تعتبر غير محددة إال إذا نص الطرفان على غير ذلك صراحة و كتابة في 

  .أي أنه ال يمكن في حال من األحوال أن يكون عقد العمل محدد المدة شفهيا، العقد

  :العقود التي تنتهي بانتهاء المشروع. جـ

و تلك العقود تنتهي آثارها بانتهاء المشروع الذي يكون . اك بعض الدول تعمل بهذا النوع من العقودهن

ويمكن إلحاق هذا النوع .انتهاء عالقة العمل بمجرد االنتهاء من بناء مدرسة أو عمارة: في اإلنجاز مثالً

  .من العقود بالعقود المحددة المدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  :قد العمل العناصر األساسية لع3.2

عند ظهور قانون العمل ارتبطت عالقة العمل ف، و هذه العناصر تمثل الخصائص التي تميز عالقة العمل

بعقد العمل من حيث أنها عالقة عقدية يحكمها العقد و عالقة تنظيمية حيث عقد العمل ما هو إال كيفية 

  :  بعدة خصائصومن هنا تميزت عالقة العمل. دمتنظيم الشؤون بين العامل والمستِخ

   : التبعية.أ

 على أن العامل يخضع  العالقة الناشئة بين الطرفين،  بل إلى جانب ذلك نصفقط ال يحكم العملقانون 

والتبعية هي تبعية اقتصادية نظراً . م و هذا الخضوع يسمى بالتبعيةفي عمله إلرادة و إشراف المستخِد

 المستخدم يملك سلطة اإلشراف على نية قانونية أيضا أل وتبع،ملكون العامل يتقاضى أجرا من المستخِد

  .العمال و له صالحية إصدار األوامر

  : و الزمن األجر.ب

 مقابل مدة زمنية هو المبلغ الذي يتقاضاه العامل نتيجة العمل العضلي أو الفكري الذي يبذلهاألجر 

 عمل مهما كانت صورة هذا المقابل اعتبرت العالقة عالقةأي األجر  المقابل  هذا و متى توافرمحددة

   .اًب مرتّاً أوجرأ يتهتسمكانت نقدياً أو عينياً و مهما 

   : العملعقدآثار . 4.2

       ، بعقد عملم أن عالقة العمل هي تلك الرابطة التي تربط بين العامل و المستخِدذكرناسبق و أن 

  . التزامات لكال الطرفينا العقدب على هذو يترتّ

  :امات العامل التز. أ

 )7( المادة بينتها عدة واجبات أساسية  الخضوع في إطار عالقات العملفرض قانون العمل على العامل

  : وهي11-90من القانون رقم

 أن يؤدوا بأقصى ما لديهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية و مواظبة -

  .مفي إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخد
  . أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم واإلنتاجية-

م أثناء ممارسته العادية لسلطاته نها المستخِدمية التي يعي أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلّ-

  .في اإلدارة

داخلية و الخارجية في إطار  أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية و أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية ال-

  .طب العمل

  

  

  

  



 

 

  . أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف-

 أن ال تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من -

  .ل نشاطهن ال تنافسه في مجاأم، والباطن إال إذا كان هناك اتفاق مع المستخِد

ر المهني بان ال يفشوا المعلومات المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و أساليب الصنع لمحافظة على السا -

، وبصفة عامة أن ال يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخِدمة إالّ إذا طرق التنظيمو 

  .فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلّمية

  .عوا االلتزامات الناجمة عن عقد العملـ أن يرا

وهكذا فإن أحكام المادة السابقة قد ألزمت العامل بالقيام بمجموعة من التصرفات و االمتناع عن إتيان 

  .بعض األعمال المحظورة عليه

حيث يمكن ردها ، وهكذا فإن القانون المتعلق بعالقات العمل قد وضع اإلطار العام اللتزامات العامل

  .على غرار ما هو سائد في نظام الوظيفة العامة، التزامات داخل العمل  و أخرى خارجهإلى 

وتتمثل أهم االلتزامات التي يجب على العامل التقيد بها داخل المؤسسة في القيام بالمهام المرتبطة 

  .بمنصب العمل و تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية
فإن العامل بالقطاع االقتصادي ، وكما هو الشأن في قطاع الوظيف العموميأما االلتزامات خارج العمل 

والمتمثّلة أساسا في التفرغ أو االنقطاع للعمل ، ملتزما ببعض الواجبات، يبقى ولو خارج وقت عمله

  .والحفاظ على السر المهني

  ):المستخِدم(التزامات صاحب العمل.ب

   ) 5( الواقع حقوقا أساسية للعمال كما ورد في المادتين يلتزم صاحب العمل بعدة التزامات تشكل في

  :يتمتع العمال بالحقوق األساسية التالية: ( يلي على ما ) 5(من قانون العمل، حيث نصت المادة ) 6(و 

  .ممارسة الحق النقابي -

 .التفاوض الجماعي -

 .المشاركة في الهيئة المستخِدمة -

 .الضمان االجتماعي و التقاعد -

 .الصحية و األمن و طب العملالوقاية  -

 .الراحة -

 .المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها -

 ).اللجوء إلى اإلضراب  -

  

  
 



 

 

  : فنصت على ما يلي) 6(أما المادة 

  : في إطار عالقة العمل ما يأتي، يحقّ للعمال أيضا( 

  .التشغيل الفعلي -

 .احترام السالمة البدنية و المعنوية و كرامتهم -

 .اية من أي تميز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم و استحقاقهمالحم -

 .التكوين المهني و الترقية في العمل -

 الدفع المنتظم لألجر المستحق  -

 .الخدمات االجتماعية -

 ).كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا -
 

  تنظيم العالقات الفردية

  

  : شروط التوظيف3.1

  :رام العقد مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم للعمل وهييستلزم إب

  :أن يكون جزائري الجنسية.أ

القطاع االقتصادي مشروط بالتمتع بالجنسية  القاعدة العامة أن االلتحاق بوظائف اإلدارة العامة أو

  .عاقديومع ذلك فليس هناك ما يمنع من تشغيل األجانب بشروط معينة مع بقائهم في وضع ت.الجزائرية

  :أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية. ب

ينص القانون على حرمان الشخص من تولّي الوظائف واألعمال بالمؤسسات التابعة للدولة على 

  .اختالفها كعقوبة تبعية، إذا سبق له ارتكاب بعض الجنايات

  :أن يكون متمتعا باللياقة البدنية. جـ 

انين الوظيفة العامة أو التشريعات المتعلقة بالعاملين في القطاع سواء في قو، من القواعد العامة المستقرة

وهو ما يترك عادة لالتفاقيات الجماعية أمـر        ، أن يكون المرشح قادراً والئقا بدنيا وعقليا      ، االقتصادي

  .تحديده

فإنه يجب على الهيئات المـستخدمة أن       ، و بهدف إدماج فئة المعوقين في الوسط االجتماعي و المهني         

و ال يمكن االستناد هنا إلى مبدأ الربح الستبعاد هذه الفئـة            .صص مناصب عمل لألشخاص المعوقين    تخ

  .ذلك أن اإلعاقة ال تعني العجز التّام و عدم المردودية

  

  

  



 

 

  :سنة على األقل 16أن يكون بالغا . د

ذلك ، الوظائفتختلف المؤسسات العمومية االقتصادية بالنسبة لشرط السن باختالف طبيعة األعمال و 

حيث  ، مع بسط حماية خاصة على العامل القاصر، أن قانون العمل حدد السن األدنى بستة عشر سنة

 ىمن قانون العمل على أنه ال يمكن في أي حال من األحوال أن يقل العمر األدن) 15(تنص المادة  

  ين التي تعد وفقا للتشريع للتوظيف عن ستة عشر سنة إال في الحاالت التي تدخل في إطار عقود التمه

  .وال يجوز توظيف القاصر إال بناء على رخصة من وصيه الشرعي، و التنظيم المعمول بهما

كما أنه ال يجوز استخدام العامل القاصر في األشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر 

  .صحته أو تمس بأخالقياته

  :أن يخضع لفترة التجربة.هـ

 ةر العقد مبرما و مرتبا لجميع آثاره إال بعد أن يوضع الشخص العامل و المتربص لمدة تجريبيال يعتب

مع إمكانية فسخ العقد من ،  شهراً تبعا لكل صنف من العمال كما هو محدد في االتفاقية الجماعية12

خاصة ، ثلو على كّل فإن عالقة العمل في هذه الفترة إنما تما. قبل أي طرف دون تعويض أو إشعار

  .بالقطاع االقتصاديعقد العمل تحت االختبار المعمول به في عالقات العمل ، من حيث نتائجها

  : المدة القانونية للعمل2.3

تعتبر المدة القانونية للعمل من العناصر الجوهرية التي ال بد من مراعاتها لكونها تخص كالّ من 

ولما كانت المدة القانونية للعمل تتحدد تبعاً . لمستخِدمالحماية الصحية للعامل ومردوديته بالنسبة ل

فإن ، للمعطيات العامة القائمة في كل بلد ومستوى التنمية به و نظرا ألثر تلك المدة على صحة العامل 

القانون قد تدخل إلقامة توازن بين جملة من االعتبارات منها حماية صحة العامل ومتطلباته 

  .الخ...المؤسسة من قدراته واستفادة ، االجتماعية

  :و تقوم المدة القانونية للعمل على األسس و المبادئ الرئيسية التالية

  . أيام5و هي ال تقل عن :  أسبوع العمل-

  . ساعة12ويجب أن ال تتجاوز:  ساعات العمل اليومي-

وء إلى العمل وذلك بتنظيم العمل المستمر و العمل الليلي والتناوبي وتقليص اللج:  نظام العمل -

  .     اإلضافي حيث يجب أن يكتسي اللجوء إليه طابعا استثنائيا

  : الراحة القانونية والعطل و الغيابات3.3 

الراحة هي فترة محددة قانوناً و مدفوعة األجر يمتنع خاللها العامل عن أداء عمله بصورة مؤقتة دون 

  .أن يفقد حقه في الراتب

  

  



 

 

ي وهو منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة والحق في الراحة حق دستور

و بالتالي فال يمكن للمستخِدم في أي حال من األحوال أن يحرم العامل من حقه في .الرابعة عشر منه

الراحة القانونية كما ال يمكن للعامل أن يتنازل عن حقه هذا وال أن يطلب تعويضا مقابل ذلك وهذا ما 

لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة األجر، :( من قانون العمل  بقولها) 39(المادة نصت عليه 

      ).وكّل تنازل من العامل عن عطلته أو عن بعضها يعد باطال وعديم األثر . يمنحها إياه المستخِدم

ئية هذا الحق هذا وقد حمى القانون  حماية جزا. و بناء عليه فكّل شرط مخالف لهذا المبدأ يقع باطال

 دج عن كل عامل 2000 إلى 1000بتوقيع على كل مستخِدم يخالف هذه القواعد غرامة تتراوح بين 

يعاقب بغرامة : ( على ما يلي 11-90من القانون رقم) 144(يحرم من العطلة حيث نصت المادة 

الراحة القانونية،  دج كل مستخِدم يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة ب2000 دج إلى 1000تتراوح من 

  :و للعامل الحق في عدة أنواع من الراحة وهي )ويتكرر تطبيقها حسب عدد العمال المعنيين 

  :الّراحة األسبوعية. أ

 في الظروف العادية 11-90من القانون رقم) 33(و هو يوم راحة كامل أسبوعيا محدد في المادة 

  .للعمل بيوم الجمعة

   : األعياد الرسمية. ب

وهذه . واألعياد الدينية والوطنية) ماي1.جانفي 1(نع العامل عن العمل خالل األعياد الرسمية يمت

  :األعياد كما حددها القانون هي 

 يوم واحد): ةبداية السنة الميالدي(أول جانفي  ♦

 يوم واحد) : عيد العمال(أول ماي   ♦

 يوم واحد): عيد االستقالل(الخامس من جويلية  ♦

 يوم واحد): ندالع الثورة التحريريةيوم ا(أول نوفمبر  ♦

 يومان: عيد الفطر ♦

 يومان:  عيد األضحى ♦

 يوم واحد) : بداية السنة الهجرية(أول محرم  ♦

 يوم واحد): محرم10(عاشوراء  ♦

 يوم واحد ) : عيد ميالد النبي(المولد النبوي  ♦

  :العطلة السنوية مدفوعة األجر . جـ

         يوما أو يومين 30لمدة القانونية للعطلة السنوية بـ  ا11-90من القانون رقم) 41(تحدد المادة  

  .  يوما30و نصف في كل  شهر كامل من العمل الفعلي دون أن تتعدى المدة اإلجمالية 

  

  



 

 

  :الغيابات القانونية . د

 تقضي القاعدة العامة بأنه ال يجوز للعامل أن يقاضى أجرا مقابل مدة لم يعمل خاللها و ذلك مهما بلغ

إال في الحاالت المنصوص  ،المنصب الذي يشغله من األهمية و مهما كانت مكانته في السلم المهني

  :عليها صراحة في قانون عالقات العمل و هي

      كالعامل الذي يتنقل بغرض التمثيل النقابي ، إذا تغيب العامل ألداء التزامات مهنية أو نقابية ♦

 .أو لتمثيل الهيئة المستخدمة مثال

 كالعامل ةإذا تغيب العامل لمتابعة دورات التكوين المهني أو دروس تقويمية أو امتحانات أكاديمي ♦

 .الطالب في الجامعة

 :إذا تغيب العامل ألحد األسباب التالية  ♦

o  زواج العامل 

o  بنت،ابن ابن، ابن(والدة فرع من فروع العامل(.. 

o  زواج أحد فروع العامل 

o أو حواشي العامل أو وفاة الزوجفروع ، وفاة أحد أصول العامل. 

o  ختان أحد فروع العامل 

o حج العامل إلى البقاع المقدسة. 

      و على العامل في كل حال من األحوال أن يعلم مستخدمه مسبقا و أن يبرر غيابه إال في الوالدة 

ة، ويمكن كذلك و الوفاة حيث بإمكانه تبرير غيابه الحقا بتقديم شهادة الميالد أو الوفاة حسب الحال

 النقابية تبرير الغياب بتقديم االستدعاء الذي تلقّاه من قبل الهيئة النقابية هللعامل الذي تغيب ألداء التزامات

  .كما يبرر الغياب بواسطة عقد الزواج أو أي سند آخر مثبت لوقوع الحدث المبرر للغياب

  : التكوين و الترقية.4.3

 دورات تكوين يستفيد منها العمال لتمكينهم من اإلطالع على أفق جديدة يلزم القانون كل مستخِدم بتقديم

وتحسين مؤهالتهم المهنية  وتزويد معارفهم في مجال نشاطهم من جهة و رفع مردوديتهم من جهة 

يجب على كل مستخِدم :( بالقول 11-90من القانون رقم  ) 57(حيث نصت على ذلك  المادة ، أخرى

حسب برنامج يعرضه على لجنة ، لق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمالأن يباشر أعماال تتع

أن ينظم أعماال تتعلق بالتّمهين ، كما يجب عليه في إطار التشريع المعمول به. المشاركة إلبداء الرأي 

  ) .لتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية و  تطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما

  . من جهة أخرى 

  

  

  



 

 

إن متابعة العامل لدورات التكوين يعود بالفائدة على كّل من العامل والمستخِدم لكونه يحسن من 

مع ذلك فال يمكن للعامل أن يستفيد من توقيت مخفّف أو  و، مؤهالت العامل و يرفع بالتالي مردوديته

          ) 60(بموافقة صاحب العمل كما نصت على ذلك المادة  من تكييف وقت عمله إال

يجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى : ( بقولها 11-90من القانون رقم

بشرط ، مع االحتفاظ بمنصب عمله، المهنيين لالستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة

  ).موافقة المستخِدم

ال التكوين أو تحسين المستوى التي ينظّمها يتعين على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمو

  .المستخِدم بغية تجديد المعارف العامة و المهنية و التكنولوجية وتعميقها أو تطويرها
  

   عالقة العملوقف
  

حاالت  بين ثالث حاالت من نميز .  وقف عالقة العمل هي االمتناع عن العمل لمدة معينة

   .وقف العمل

  :قف العامل عن العملو:   الحالة األولى.1 .4

         . بالتزاماته المهنيةقد يوقف العامل عن الشغل كإجراء تأديبي إذا ارتكب خطأ غير جسيم أو أخّل

و طبقا للقانون فانه ال يمكن توقيع عقوبة على العامل إال بموجب مصدر قانوني كالئحة النظام الداخلي 

  .ن يتجاوز وقف العمل مدة شهر واحدأوال يمكن 

   :توقف نشاط المنشأة:  الحالة الثانية.2 .4

خطر بكثير من الحالة األولى الن وقف المنشأة عن العمل يترتب عليه آثار سلبية من أهذه الحالة 

 منع  إلىولهذه األسباب عمدت التشريعات في العديد من الدول. الناحيتين االقتصادية واالجتماعية

لمنشآت التي قد لم تقديم مساعدات  المستخِد إلى إلزامب بعضهام إيقاف عمل المنشأة، بل و ذهالمستخِد

 المشرع الجزائري ألزموفي هذا الخصوص . م التوقف عن العمل ألسباب اقتصاديةتضطر المستخِد

م وضع تدابير قانونية القصد منها الحفاظ على الشغل و حماية األجراء الذين يفقدون عملهم المستخِد

  .ب اقتصاديةبصفة ال إرادية و ألسبا

  

  

  

  

  



 

 

   :التعليق القانوني لعالقة العمل:   الحالة الثالثة.3 .5

  : تعلق عالقة العمل قانوناً لألسباب التالية(ه نّأمن قانون العمل على ) 64(نصت المادة 

   اتفاق الطرفين المتبادل،-

  … عطل مرضية أو ما يماثلها-

  … أداء التزامات الخدمة الوطنية-

  نتخابية عمومية، ممارسة مهنة ا-

   حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،-

  ،)لحالة األولىيعود هذا ل( ق ممارسة الوظيفة  صدور قرار تأديبي  يعلّ-

   ممارسة حق اإلضراب،-

  .  ) عطلة بدون اجر-

ق عالقة ني الذي علّ لمن انطبقت عليه إحدى هذه الحاالت استئناف العمل بعد زوال السبب القانوويحقّ

 64المشار إليهم في المادة ، يعاد إدراج العمال: (  بالقول)65(المادة حيث نصت على ذلك . العمل

بعد انقضاء الفترات التي تسببت في ، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، أعاله

   ).تعليق عالقة العمل 

  

  إنهاء عالقة العمل
  

 

امة في العقد انه إذا لم يف أحد الطرفين المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف اآلخر أن تنص القواعد الع

الطرق وتنتهي عالقة العمل بإحدى . و يطلب التعويض إذا لحقه ضرر  العقد بمعنى أن يفسخ العقديينه

  :  لتاليةا

  :  اإللغاء القانوني.1.5

ن الشروط العامة للعقد، كتوظيف أطفال و يدخل ضمن هذا اإلطار بطالن عقد العمل إذا أخل بشرط م

فعقد العمل في . لجمع بين وظيفتين كالقضاةاما دون السادسة عشر أو توظيف أشخاص ال يحق لهم 

الة حكما يكون العقد الغيا من الناحية القانونية في . هذه الحالة يكون أصال الغياً و باطالً و غير قانوني

  . على التقاعدإحالته أووفاة العامل 

  

  

  

   



 

 

   :انقضاء العقد. 2.5 

عقود العمل المحدة تنتهي بانتهاء األجل المتفق عليه في العقد، وقبل هذا ال يجوز فسخها دة المد       

 طرف إال إذا طرأ على عالقة العمل ما يبيح انحاللها أو إنهائها مثل عجز العامل ها من أيؤأو إلغا

  .ب العمل أجرة العامل يدفع صاحمعلى تنفيذ التزامه أو إذا ل

   : االستقالة3.5

ن على العامل االستقالة هي إنهاء عالقة العمل بإرادة منفردة و هي حق معترف به للعامل، غير انه يتعي

الذي يرغب في االستقالة أن يعبمها للهيئة المستخدمة و يغادر منصب عمله بعد فترة ر عنها كتابياً و يقد

المادة وقد نصت على ذلك . التي تحددها االتفاقيات أو االتفاقيات الجماعيةإشعار مسبق وفقاً للشروط 

  .االستقالة حق معترف به للعامل: (  بالقول )68(

  .على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء عالقة العمل مع الهيئة المستخِدمة أن يقدم استقالته كتابة

االتفاقيات  ( ط التي تحددها االتفاقيات أوويغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشرو

  .وتجدر اإلشارة إلى أن المستخدم ملزم بالرد على طلب االستقالة إما بالرفض أو الموافقة. )الجماعية

   Le licenciement التسريح 4.5

   : التسريح الفردي.أ

وهذا . ا خطأ جسيم العاملارتكب إذا عالقة العمل إنهاء لصاحب العمليبيح قانون العمل الجزائري 

 من قانون العمل )73( المادة أحكاموهذا ما نصت عليه .  معينةإجراءات إتماميفتح الباب لتسريحه بعد 

ولم يترك المشرع . )1991 ديسمبر 21 المؤرخ في 09-94معدلة ومتممة بموجب القانون رقم (

 على سبيل الحصر أمثلة أورد ماإنّم السلطة في تحديد المقصود من الخطأ الجسيم و الجزائري للمستخِد

   : التاليةالتأديبية الجرائم إحدى الذي ارتكبه العامل مشكال من الخطأ لم يكن إذابحيث يقع التسريح باطالً 

بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق تنفيذ التعليمات المرتبطة  بدون عذر مقبول رفض العاملإذا  -

  .طة السلّمية التي يعينها المستخِدم أثناء الممارسة العادية للسلطةأضرارا بالمؤسسة، والصادرة من السل

إذا أفشى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة  -

  .المستخِدمة، إالّ إذا أذنت السلطة السلّمية بها أو أجازها القانون

 خرقا لألحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا عن العملوري وتشا شارك في توقف جماعي إذا -

   .المجال

  

  

  

  

  



 

 

  . عنفبأعمال إذا قام -

       األولية والمواد األدوات واآلالتت وآ مادية تصيب البنايات والمنشأضرار تسبب عمداً في إذا -

  . التي لها عالقة بالعملاألخرى األشياءو 

  .ر الذي تم تبليغه وفقا ألحكام التشريع المعمول به إذا رفض تنفيذ أمر التسخي-

  .   إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل-

 طلب أوونظراً لخطورة التسريح على العامل فقد منح له القانون إمكانية طلب إلغاء قرار التسريح 

ي يقع مخالفاً إلحكام قانون  كان التسريح تعسفياً، والتسريح التعسفي هو كل تسريح فردإذاالتعويض 

ح الحصول على شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء عالقة كما يحق للعامل المسر. العمل

 تتضمن هذه الشهادة بيانات إنوال يجوز في أي حال من األحوال  العمل و كذا المناصب التي شغلها،

  . في غير صالح العامل

  :  التسريح الجماعي.ب

إلى التسريح الجماعي ال يكون إال بعد التفاوض الجماعي، كما يجب أن يصدر التسريح اللجوء 

وال ينبغي اللجوء إلى مثل هذه اإلجراءات إال في . الجماعي في شكل عدة تسريحات فردية متزامنة

حالة ثبوت الضرورة االقتصادية فال يجوز للهيئة المسرحة أن تلجأ إلى استخدام عمال جدد تعويضا 

  .  للعمال المسرحين

   : التسريح ألسباب اقتصادية.جـ 
يحدث أن تصادف الهيئة المستخدمة صعوبات اقتصادية أو مالية تحول دون قدرتها على دفع أجور 

من ) 69(عمالها فتلجأ إلى تقليص عدد العمال في شكل تسريحات جماعية وذلك ما نصت عليه المادة 

  .مستخِدم تقليص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب اقتصاديةيجوز لل: (  بقولها 11-90القانون 

فإن ترجمته تتم في شكل تسريحات فردية ،  و إذا كان تقليص العدد ينبني على إجراء التسريح الجماعي

  .و يتخذ قراره بعد تفاوض جماعي، متزامنة

فسها إلى توظيفات جديدة يمنع على أي مستخدم قام بتقليص عدد المستخدمين اللجوء في أماكن العمل ن

  ). صفي األصناف المهنية المعنية بالتقلي

يكتسي التسريح ألسباب اقتصادية طابعا استثنائيا إذ ال يجوز للمستخِدم اللجوء إلى هذا اإلجراء إال بعد و

  : أن يستنفذ اإلجراءات التي من شأنها أن تقلّل الضغط المالي على المؤسسة ، بأن  يلجأ أوال إلى

  

  

  

  

  



 

 

 .تخفيض ساعات العمل ♦

 .العمل الجزئي ♦

إحالة العمال الذين يتوفرون على الشروط القانونية إلى التقاعد تحويل بعض العمال إلى  ♦

خدمات أو فروع أخرى بنفس الهيئة و التي تتوفر على مناصب عمل إضافية أو التي ال تواجه نفس 

 .الصعوبات أو يمكن للمؤسسة تطويرها

لعمل الذي يقوم بإجراءات من شأنها التقليل من التسريح الجماعي باستفادته وقد شجع المشرع صاحب ا

مساعدات مالية من طرف الصندوق الوطني لترقية ، من مساعدات عمومية كاإلعفاء الجبائي

  الخ ...الشغل
 

  1 الخالصة

 Le  contrat  de travail : عقد العمل .

  .ل و صاحب العمل تنشأ بموجبه عالقة العمل هو عقد يربط بين العام

العقود التي تنتهي بانتهاء المدة عقود محددة المدة وهي : عقود العمل نوعين: أنواع عقد العمل 

وعقود العمل غير محددة المدة وهي عقود ليس لها أجل   المتفق عليها بين العامل و المستخدم

ذا كان مكتوبا ولم ينص فيه على مدة انتهائه ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة إ، انتهاء

  صراحة 

  :العناصر األساسية لعقد العمل

    عمله إلرادة وهي خضوع العامل فيالتبعيةتتمثل الخصائص التي تميز عقد العمل في 

  المبلغ الذي يتقاضاه العامل نتيجة العمل العضلي األجر الذي يمثلو مو إشراف المستخِد

  . مقابل مدة زمنية محددة يبذلهأو الفكري الذي

   : العملعقدآثار ـ 

  : التزامات العامل

و تتمثل أهم االلتزامات ،  العامل يمكن ردها إلى التزامات داخل العمل وأخرى خارجهتالتزاما

 التي يجب على العامل التقيد بها داخل المؤسسة في القيام بالمهام المرتبطة بمنصب العمل 

مات الصادرة عن السلطة الصادرة عن السلطة السلّمية ،أما االلتزامات خارج العمل وتنفيذ التعلي

والمتمثّلة أساسا في التفرغ ، ملتزما ببعض الواجبات، فإن العامل يبقى و لو خارج وقت عمله، 

  .أو االنقطاع للعمل والحفاظ على السر المهني



 

 

  2الخالصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 ):المستخِدم(التزامات صاحب العمل

ل بعدة التزامات تشكل في الواقع حقوقا أساسية للعمال، منها ممارسة الحق يلتزم صاحب العم

  الضمان االجتماعيو .المشاركة في الهيئة المستخِدمة و.النقابي، والتفاوض الجماعي

والمساهمة في الوقاية من نزاعات  .الراحةو.طب العملالوقاية الصحية واألمن وو.و التقاعد

ومنها أيضا التشغيل الفعلي، واحترام السالمة البدنية . واللجوء إلى اإلضراب .العمل وتسويتها

والحماية من أي تميز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على  والمعنوية وكرامتهم،

والدفع المنتظم لألجر المستحق  أهليتهم و استحقاقهم ، والتكوين المهني و الترقية في العمل،

 .الخ .... والخدمات االجتماعية

  :تنظيم عالقات العمل الفردية

 شروط التوظيف في الشخص المتقدم للعمل هي أن يكون جزائري الجنسية وأن يكون متمتعا 

سنة على األقل ، وأن 16بالحقوق الوطنية، وأن يكون متمتعا باللياقة البدنية، أن يكون بالغا 

  .  يخضع لفترة التجربة

  : في  تتمثل: المدة القانونية للعمل

  . أيام5و هي ال تقل عن :  أسبوع العمل-                

  . ساعة12و يجب أن ال تتجاوز:  ساعات العمل اليومي-                

  :الراحة القانونية والعطل و الغيابات

الراحة هي فترة محددة قانوناً و مدفوعة األجر يمتنع خاللها العامل عن أداء عمله 

  : ن يفقد حقه في الراتب ويقصد بهابصورة مؤقتة دون أ

  . و هو يوم راحة كامل أسبوعيا يكون يوم الجمعةالّراحة األسبوعيةـ 
 
 



 

 

  3الخالصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يمتنع العامل عن العمل خالل األعياد الرسمية واألعياد الدينية :ـ األعياد الرسمية  

  والوطنية

ه كامل من  يوما أو يومين و نصف في كل ش30 وهي . ـ العطلة السنوية مدفوعة األجر

 .  يوما30العمل الفعلي دون أن تتعدى المدة اإلجمالية 

  :التكوين و الترقية

يلزم القانون كل مستخدم بتقديم دورات تكوين يستفيد منها العمال لتمكينهم من 

اإلطالع على أفق جديدة وتحسين مؤهالتهم المهنية و تزويد معارفهم في مجال نشاطهم من 

  . من جهة أخرى جهة و رفع مردوديتهم 

  : وقف عالقة العمل

   وحاالت وقف العمل هي.وقف عالقة العمل هي االمتناع عن العمل لمدة معينة

  :وقف العامل عن العمل:  الحالة األولى ـ

  :توقف نشاط المنشأة:  الحالة الثانية ـ 

  التعليق القانوني لعالقة العمل: ـ الحالة الثالثة 

  : إنهاء عالقة العمل

 انقضاء العقد واإللغاء القانوني:   التاليةالطرقعالقة العمل بإحدى وتنتهي 

  .االستقالةو
   Le licenciementالتسريح 

  .ألسباب اقتصاديةا أو   جماعياتسريحفرديا  أو التسريح ويكون 
 



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي 
  

  ما المقصود بعقد عمل محدد المدة وما المقصود بعقد عمل غير   .1.س

         محدد المدة ؟

  ما هي التزامات العامل ؟. 2.س

  ما هو شرط عدم المنافسة ؟. 3.س

  ما هو الفرق بين االلتزام بعدم المنافسة و شرط عدم المنافسة ؟. 4.س

  لعمل ؟كيف تنقضي عالقة ا.5.س

  ما هي الحاالت اإلرادية النتهاء عالقة العمل ؟. 6.س

  ما هي الحاالت ألإلرادية النتهاء عالقة العمل؟. 7.س

  ما هو التسريح التعسفي؟ و ما هو الخطأ الجسيم؟    . 8.س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 أجوبة التقويم الذاتي 
  

أما العقد ، برامه إلى غاية أجل يحدده الطرفانالعقد المحدد المدة هو العقد الذي يسري من تاريخ إ. 1ج

غير محدد المدة فهو األصل في عقود العمل فيعتبر العقد مبرما لمدة غير محددة إال إذا نص على غير 

  .يفترض أن تكون عالقة العمل قائمة لمدة غير محددة ، ذلك كتابة وفي حالة انعدام عقد مكتوب 

  :في العناصر التالية تتمثل التزامات العامل عموما .2.ج

  أداء العمل الموكل له والذي يتقاضى مقابله أجرا شخصيا وأال يكلف غيره بأدائه و ذلك لكون عقد -

 .العمل متعلق بالكفاءة الشخصية للعامل 

   تنفيذ تعاليم رئيسه السلّمي عند ممارسته العادية لصالحياته -

  ترام أوقات العمل     أداء مهامه بكل دقة و انضباط و المداومة باح-

  بأقصى ما لديه من قدرات ه      والقيام بواجبات

إذ أن إفشاء المعلومات المهنية يشكل خطأ جسيما من طرف العامل كافيا ،  الحفاظ على السر المهني-

 فإن العامل الذي يدلي أو يشرع باإلدالء باألسرار المهنية ،إضافة إلى ذلك ، لتسريحه بدون تعويض 

 .عة دورات التكوين التي ينظمها المستخدم متاب-

 االمتناع عن منافسة المستخدم في مجال نشاطه و أن يمتنع عن القيام بأعمال من شأنها أن تشكل -

و مثال ذلك العامل الذي يسهل حصول مؤسسة منافسة للهيئة المستخدمة على ، غشا أو خيانة للمستخدم

 .مستخدمه  في إبرامها إذن بالبناء أو الحصول على مناقصة يرغب 

 . أال تكون له مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة منافسة للهيئة المستخدمة-

 . احترام جميع بنود عقد العمل باعتباره شريعة المتعاقدين -

 شرط عدم المنافسة هو الشرط الذي يمتنع العامل بموجبه عن منافسة الهيئة المستخدمة بأي شكل .3.ج

  .حتى بعد انقضاء عالقة العملمن األشكال 

 العامة للعامل أثناء قيامه بأداء مهامه و الذي يقضي بأن ت االلتزام بعدم المنافسة من االلتزاما.4.ج

يمتنع عن القيام بأعمال لفائدة هيئة منافسة وأال تكون له أية مصالح فيها و ينشأ هدا االلتزام بمجرد 

اء ذكر صراحة في العقد أم ال و ذلك مهما كانت طبيعة نشاط إبرام العقد وعلى العامل التقيد به سو

أما شرط عدم المنافسة فال ينشأ إال بالتنصيص عليه في العقد بإرادة الطرفين و ال يدخل حيز . المستخدم

  .التنفيذ إال بعد انقضاء عالقة العمل

  

  

  



 

 

حالة القوة (كل ال إرادي و إما بش)بإرادة أحد الطرفين( تنتهي عالقة العمل إما بشكل إرادي .5.ج

  ...)انقضاء مدة العقد ،القاهرة

  : تنتهي عالقة العمل إراديا في الحاالت التالية .6.ج

 الذي يقوم بطلب االستقالة أو بفسخ عقد العمل :  بسعي من العامل -

  بسعي من المستخدم و ذلك في حالة التسريح -

  :بعين االعتبار إرادة الطرفين في الحاالت التالية  تنتهي عالقة العمل بصورة آلية و دون األخذ .7.ج

 . انتهاء مدة عقد العمل محددة المدة -

 .  فسخ عقد العمل لكونه مشوبا بعيب من العيوب-

 .  وفاة العامل أو عجزه تماما عن أداء عمله-

 . حالة التسريح ألسباب اقتصادية- 

 . توقف نشاط المستخدم-

 . التقاعد-

عسفي هو التسريح الذي ال يحترم فيه رب العمل الشروط الخاصة بالتسريح الواردة  التسريح الت.8.ج

في قانون العمل ، و حتى ال يكون التسريح تعسفيا البد لرب العمل أن يحترم بعض الشروط كأن يبني 

وعليه اإلبالغ بقرار . و أن يكون موضوعيا و كافيا، قراره على أساس مبرر من الناحية القانونية

 .سريح أو بمالحظة الخطأ الجسيم للعامل كتابيا حتى يتسنّى له الدفاع عن نفسه الت

أما حاالت ارتكاب الخطأ الجسيم على سبيل الحصر والتي يمكن أن يرتب عليها تسريح العامل بدون 

  :وهذه الحاالت هي. مهلة عطلة و بدون عالوات

أو تنفيذ تعليمات رئيسه السلّمي عند الممارسة  رفض العامل بدون عذر مقبول أداء التزاماته المهنية -

 .العادية لصالحياته

 . المهنية الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بالمؤسسة المستِخدمةه رفض العامل تنفيذ التزامات-

بطريقة صنع أو بأي معلومة ، بتقنية تسيير،  اإلفشاء باألسرار المهنية سواء تعلق األمر بوثيقة سرية-

 . المؤسسة المستخِدمة إال إذا أجازته هذه األخيرةمتعلقة بسير

باألموال العقارية المملوكة للهيئة المستخِدمة ، في إلحاق أضرار مادية بأدوات العمل إذا تسبب عمدا - 

 . مباشرة بالعملةأو بالمواد األولية التي لها عالق

 .  رفض االستجابة ألمر التسخير المبلغ له بالطرق القانونية-

 .ناول المخدرات أو المشروبات الكحولية داخل مكان العمل ت-

 . القيام بأعمال عنف داخل مكان العمل -

 . رفض توفير الحد األدنى من الخدمة في حالة القيام بإضراب-
  
 


