
  

  05/03/2020قرار بتاریخ  1420796ملف رقم 

  ضد (ا.ا) " المكتب الجزائري للمراقبة التقنیةباكت"قضیة ش.ذ.م.م 

  

  : عقد عمل1الموضوع 

  عقد مكتوب. -عقد غیر محدد المدة -عقد محدد المدة -: عالقة عملالكلمات األساسیة

  المعدل والمتمم.المتعلق بعالقات العمل،  11-90من القانون  11: المادة المرجع القانوني

  

: تعد عالقة العمل غیر محددة المدة، إذا بقي العامل في منصبه بعقد غیر مكتوب، بعد المبدأ

  دون تمدیده أو تجدیده. ،نهایة عقد العمل المحدد المدة

  

  : إنهاء عالقة العمل2الموضوع 

 احتجاج. -إثبات -وصل -: تصفیة حساباتالكلمات األساسیة

  

إلثبات إنهاء  ،للمستخدم االعتماد على وصل تصفیة الحساب بینه وبین العامل: ال یمكن المبدأ

كعقد ودي بینهما أو طلب محرر من  ،عالقة العمل بإرادة العامل، دون تقدیمه ما یثبت ذلك

  ؛العامل أو أي دلیل آخر یثبت إنهاء هذه العالقة
  

  

  

  

  

  في حدود ما ورد فیها. ،یعد وصل تصفیة الحساب مجرد وثیقة احتجاج فقط        

 

   إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

اإلجراءات المدنیة  من قانون 581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

 .واإلداریة



المودعة بتاریخ  بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض

07/07/2019. 

المكتوب وٕالى السیدة بن  إلى السید مجاوي بومدین المستشار المقرر في تالوة تقریرهبعد االستماع 

 .المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن خالد عرار فاطمة المحامیة العامة في تقدیم طلباتها

التقنیة ممثلة في  حیث طعنت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة " باكت" المكتب الجزائري للمراقبة

ها القائم في حقها األستاذ حمرون سلیم محام معتمد لدى المحكة العلیا بالنقض شخص مسیر 

 27/03/2019جتماعي الصادر عن محكمة سریانة بتاریخ ضد الحكم اال 07/07/2019بتاریخ 

ورفض  القاضي بإلزامها بإعادة ادماج المدعى في منصب عمله األصلي أو في منصب مماثل له،

 .لعدم التأسیسما زاد عن ذلك من طلبات 

 أوجه للنقض أربعةعریضة ضمنتها  07/07/2019وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاریخ 

 .21/07/2019مبلغة بتاریخ 

 .حیث لم یرد المطعون ضده رغم التبلیغ الرسمي لعریضة الطعن بالنقض

 .حیث التمست النیابة العامة رفض الطعن بالنقض

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

 :من حیـــــــث الشكل

 .حیث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلیة وآجاله القانونیة فهو مقبول

 :من حیـــــث الموضوع

 :حیث تدعیما لطعنها أثارت الطاعنة أربعة أوجه للنقض

 .من ق.إ.م.إ 4/354: المأخوذ من تجاوز السلطة م لاألو

 .من ق.إ.م.إ 8/358الثاني: المأخوذ من انعدام األساس القانوني م 

 .من ق.إ.م.إ 10/358الثالث: المأخوذ من قصور التسبیب م 

 من ق.إ.م.إ 11/358الرابع: المأخوذ من تناقض التسبیب مع المنطوق م 

 :عن األوجــــــه األول، الثاني، والثالث لوحدتها وتكاملها

أین تم ذلك  07/07/2018بدعوى وأمام مطالبة المطعون ضده بكامل مستحقاته المالیة في 

المحكمة بإعادة ادماج  تفاق مكتوب دون صدور أي قرار بتسریحه ومع ذلك قضتابموجب 

المطعون ضده لمنصبه رغم مغادرته بإرادته بعد اتفاق تصفیة حسابه مع الطاعنة وهو ما یشكل 

تجاوز للسلطة من طرف المحكمة بقضائها بإعادة إدماج الطرفین في عالقة عمل غیر محددة 



المدة رغم عدم ثبوت أي نزاع بنهما، بل بالعكس فإن الطاعنة قد مددت عقد عمل المطعون ضده 

غیر أنه رفض اإلمضاء علیه بعد أن تلقاه ببریده  2019/09/01إلى 02/05/2018من 

 . اإللكتروني المهني لذا یتعین نقض الحكم المطعون فیه لتجاوز السلطة

كتروني لبریده اإل ضده تمدید عقد عمله مكتوبا عن طریقوبدعوى أنه رغم ثبوت تلقي المطعون 

بانتظام بموجب عقده الممدد، ومع  ومع ثبوت تلقي أجوره المهني كرئیس مصلحة المستخدمین،

بأن المطعون ضده  90/11من القانون  11ذلك استبعدت هذه األدلة معتبرة على أساس المادة 

غم ثبوت وجود عقد عمل مكتوب تلقاه عمل لدى الطاعنة بدون عقد عمل مكتوب وذلك ر 

المطعون ضده عن طریق بریده اإللكتروني المهني لإلمضاء علیه غیر أنه رفض ذلك، وبالمقابل 

مما یتعین نقض الحكم  07/07/2018اتفاقه مع الطاعنة على تصفیة حسابه لیغادر منصبه في 

 .نعدام األساس القانونيالمطعون فیه ال

المطعون ضده الذي  الطاعنة قدمت للمحكمة نسخة من عقد تمدید عقد عملوبدعوى أنه مع أن 

أرسل له لإلمضاء عبر بریده اإللكتروني المهني والذي احتجزه دون إمضاء رغم أنه كان یتلقى 

أجوره بانتظام بموجب هذا العقد المكتوب، ومع ذلك اعتبرت المحكمة بأنه عمل بعد نهایة عقده 

ما یشكل قصور صارخ في التسبیب یتعین من أجله نقض  د مكتوب وهوالمحدد المدة، بدون عق

 .الحكم المطعون فیه وٕابطاله

 90/11قانون  من 11لكــــــن حیث یبین من الحكم المطعون فیه أنه تأسس على أحكام المادة 

المتعلق بعالقات العمل لثبوت أن المدعى وبعد انتهاء عقد عمله المحدد المدة بتاریخ 

استمر بالعمل في منصبه لدى المدعى علیها حسبما تثبته شهادة العمل وكشوف  02/05/2018

الراتب لشهري جوان وجویلیة دون أن یتم تمدید هذا العقد أو تجدیده مما یجعل العالقة قائمة لمدة 

غیر محددة لعدم وجود عقد عمل مكتوب كما تأسس على: " أن وصل تصفیة الحساب له حجیة 

رفین فیما تضمنه فقط (المنح ومخلفات األجور) ولیست له أیة حجیة في إثبات قاطعة بین الط

وعلیه ال یمكن للمدعى علیها أن تعتمد علیه إلثبات  -طریقة إنهاء عالقة العمل ـ مسألة التسریح

أن إنهاء عالقة العمل كانت بإرادة المدعى، فكان علیها تقدیم ما یثبت ذلك كعقد ودي بینهما أو 

من طرف المدعى أو أي دلیل آخر یثبت أن إنهاء هذه العالقة كان بناء على إرادة  طلب محرر

المدعي " وهو قضاء صحیح وسلیم، طالما ثبت وبإقرار الطاعنة أن عالقة العمل بینها وبین 

بعد انتهاء العقد األخیر بتاریخ  07/07/2018المطعون ضده استمرت إلى غیة تاریخ 

اء العقد األخیر الذي أرسل له إلمضائه عبر بریده اإللكتروني عندما رفض إمض 02/05/2018



حتجاج وبالتالي ال یمكن اال 01/09/2019إلى   2018/05/02المهني والذي مدد من تاریخ

 . بهذا العقد ما دام لم یثبت توقیعه من طرف المطعون ضده هذا من جهة

والمستخدم ال تنتهي  بین العاملحیث من جهة أخرى فإن المقرر قانونا وقضاء أن عالقة العمل 

المتعلق بعالقات العمل   11/90من قانون 66إال بإحدى الحاالت المنصوص علیها بالمادة 

والتي تنص علیها بنوده طبقا للمبدأ الفقهي  المعدل والمتمم أو في الحاالت التي یحددها العقد

الطاعنة المتمثلة في وصل تصفیة  الحالة التي تتمسك بها الثابت " العقد شریعة المتعاقدین" وأن

الطاعنة ـ اتفاق ـ والتي انهت بموجبها عالقة العمل بینها وبین المطعون  كل الحساب الذي اسمته

 وتبقى فقط وثیقة یحتج بها في حدود ما ورد فیها، وال من الحاالت المذكورة أعاله، ضده لیست

تستوجب  حت أوجه اإلثارة غیر سدیدةیمكن تأویلها أو تفسیرها إلى أبعد من ذلك ومن ثم أصب

 .الرفض

 ،: تناقض التسبیب مع المنطوقعن الوجــه الرابع

جهة أخرى أن  بدعوى اعتبرت المحكمة بأن المطعون ضده قد تم تسریحه دون سابق انذار ومن

تصفیة حساب المطعون ضده الممضي والموقع من الطاعنة لیست له حجیته في إثبات طریقة 

المحكمة بإعادة إدماج المطعون ضده دون  العمل ـ مسألة التسریح ـ وبالنتیجة قضت نتهاء عالقةا

طرف الطاعنة أم ال ؟ ودون أن تبیین إن كان إمضاءه  أن تحدد في تسبیبها هل تم تسریحه من

عبارة عن تسریح من طرف الطاعنة  07/07/2018رصید حسابه في  على اتفاق الحصول على

 .ناقض بین تسبیب الحكم ومنطوقهأم ال ؟ وهو ما یشكل ت

عامة وغامضة،  لكـــن حیث یبین من وجه اإلثارة أن الطاعنة عرضت الوجه المتمسك به بصورة

المطعون فیه ومنطوقه، ذلك  ولم تبین بشكل واضح وجلي أین یكمن التناقض بین تسبیب الحكم

تضي أن یؤسس القاضي أن المآخذة على قاضي الموضوع بعیب تناقض التسبیب مع المنطوق، تق

حكمه على أسباب تناقض وتعاكس النتیجة التي انتهى إلیها في منطوقه في حین یبین من حیثیات 

الحكم المطعون فیه أنه وقف على أن تسریح مطعون ضده كان تعسفیا لعدم إثبات الطاعنة أن 

ساب، ونتیجة ذلك إنهاء عالقة العمل كان بإرادة المطعون ضده بعد استبعاده لوثیقة تصفیة الح

قضى بإعادة إدماجه في منصب عمله األصلي أو في منصب مماثل له باعتبار أن الطاعنة لم 

تبِد رفضها الصریح إلعادة اإلدماج في منصب العمل، ومن ثم فإن إثارة عیب تناقض التسبیب 

 .مع المنطوق بالحكم المطعون فیه تكون غیر وجیهة تستوجب الرفض

 .خاسر الدعوى یلزم بمصاریفهاحیــــــــــث أن 



 فلهــــــذه األســـــبـاب

 :قررت المحكمة العلیا

 .قبول الطعن بالنقض شكال ورفضه موضوعا

 .تحمیل الطاعنة المصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس من شهــر 

-القسم الثاني -الغرفة االجتماعیة -مـــــارس سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  :والمتركبة من الســــــــادة

  

  رئیس القسـم رئیسا    لعرج منیرة          

  مستشـارا مقــــررا   مجاوي بومدین       

  ةمستشــــــــــــــــــــار       بن لشهب سعاد   

  ةمستشــــــــــــــــــــار       بن كرامة ملیكة    

  ةمستشــــــــــــــــــــار        خلفاوي زولیخة   

  ةمستشــــــــــــــــــــار        عصمان صدیقة  

  مستشــــــــــــــــــــارا    بن یوب بشیر       

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام  -بن خالد عرار فاطمة بحــــــضـــور السیــــد:

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -وبمساعدة السیدة: بوجلواح نعیمة


