
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التــربية الوطــنية                                                   مديرية التـــربية لوالية وهــران 

                                                                 إمتـــحان بــكالوراي تـجرييب                               -سيدي معروف-الشهيد واعر عبد القادراثنوية 
   6102 مايدورة :                                 الشعبة تســيري و اقـتصاد                                   

 د 01و ساعة 16املدة:                                                       القانون           اختبار يف مادة :  
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه التالييه

 الموضـــــوع األول

 نقطة(: 66الجزء األول )

 نقاط( 6)السؤال األول:

 الى جمال واتفك على ماٌلً:  DA 3333333لام دمحم ببٌع لطعة أرض بمٌمة  

 استالم المشتري لطعة األرض ممابلتسدٌد المبلػ فورا بعد استالم الوثٌمة من طرؾ الموثك 

 ما إسم الوثٌمة المحررة من طرؾ الموثك؟ عرفها.-1

  .ماهً إلتزامات المتبادلة من الطرفٌن-2

 ماهً اإلجراءات الشكلٌة الناتجة عن هذا التبادل.-3

 نقاط( 4السؤال الثانً)

 لمجموعة من الشروط المانونٌة.تنمضً شركة 

 .عرؾ عمد الشركة واشرح اركانه الموضوعٌة العامة-1

 بٌن أسباب إنمضاء عمد الشركة.-2

 نقاط( 6) الثالثالسؤال 

أنهى محـمد دراسته الجامعٌة ، ولد تم لبول طلب توظٌفه فً مإسسة الصومام كمحاسب. لكن لبل شروعه فً العمل 

 واجباته  وحموله مثل فترة العمل، األجر الذي ٌتماضاه ...الخ.ولع على وثٌمة تبٌن له 

  اعتمادا على ما سبك وعلى ضوء ما درست : المطلوب:

 على ماذا ولع محـمد ؟  -

 سّم طرفً الوثٌمة .  -

  ماهً أنواعها؟ لارن بٌنهما .   -

 إشرحها ؟ لى طرفً هذه الوثٌمةماذا ٌترتب ع -

 نقاط( 4الجزء الثانً )

 داخٌل العامة للمٌزانٌة الدولة.مالضرائب من ال تعتبر

 عرؾ الضرٌبة-1

 اشرح لواعدها-2

 ماهً األهداؾ المحممة منها.-3

 

 

 

 

2من  6صفحة    



 الموضوع الثانً

 

 نقطة(: 46الجزء األول )

 نقاط( 5)السؤال األول:

 من أهم الشركات الناشطة فً الولت الراهن. ذات المسإولٌة المحدودةتعتبر شركة 

 .عرفها-1

 .خصائصها  حدد-2

 ها.تؤسٌساجراءات إشرح -3

 نقاط( 5):السؤال الثانً

 من من المانون المدنً الجزائري على تعرٌؾ  عمدالشركة. 416تنص المادة 

 عرؾ عمد الشركة-1

 .إشرح األركان الموضوعٌة الخاصة للشركة-2

 بعمد الشركة اشرح جزاء االخالل-3

 نقاط( 4السؤال الثالث:)

 من لانون العمل الجزائري العاللة التً تربط العمال وصاحب العمل وشروط العمل. 123بٌنت المادة 

 عرؾ االتفالٌة الجماعٌة للعمل-1

 بٌن محتواها.-2

 نقاط(: 6الجزء الثانً )

شروط معٌشة السكان كتوفٌر السكن ، الصحة ، من مهام الدولة اإلنفاق فً شتى المجاالت ، وذلن من أجل تحسٌن 

التعلٌم ...الخ  و كذلن حماٌة االلتصاد الوطنً .إذن حاجة الدولة إلى  األموال تزداد ازدٌادا كبٌرا  كلما تعددت 

 مهامها .

  اعتمادا على ما سبك وعلى ضوء ما درست : المطلوب:

  كٌؾ تسمى المبالػ المخصصة  لكل لطاع ؟ عرفها .-

  هً خصائصها ؟ما -

 اشرح أنواعها .-

  ؟ )اشرح(كٌؾ تؽطً الدولة هذه البالػ ؟ و ما هً مصادر ها-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2من  2صفحة   



 نقاط( 4:)6ج 

 اسم الوتٌقة : عقد البٌع-6

 تعرٌف عقد البٌع:
 اسما.ٌعتبر عمد البٌع من أهم أنواع العمود المسماة وهً عمود نظمها المانون وأعطى لكل واحد منها 

من المانون المدنً الجزائري عمد البٌع كما ٌلً :"عمد البٌع ٌلتزم بممتضاه البائع أن ٌنمل للمشتري ملكٌة شًء أو  351ولد عرفت المادة 

 حما مالٌا آخر فً ممابل ثمن نمدي".
أثار عقد البٌع: -  

 ع والمشتري وفٌما ٌلً توضٌح لذلن:تترتب على عمد البٌع الصحٌح التزامات متبادلة ومتمابلة فً ذمة كل من البائ
 .التزامات البائع:.1
: نمل ملكٌة المنمول المعٌن بذاته أو بنوعه حٌث تنمل ملكٌة المنمول المعٌن بذاته دون الى اٌة اجراءات متى  نقل الملكٌة-أ •

 توفرت الشروط المطلوبة وهً :ان ٌكون المبٌع منموال معٌنا بذاته ان ٌكون مملوكا للبائع وان ٌكون المبٌع موجودا ولت البٌع
الحك إال بإفراز الشًء المبٌع وٌكون بالعد او المٌاس او الوزن,,,وٌتم افراز فً الولت  واذا كان المبٌع معٌنا بنوعه فال ٌنتمل •

 الذي ٌتم فٌه التسلٌم للمشتري,
ٌجب على الموثك بمجرد لٌامه بتحرٌر العمد أن ٌعمل على شهرة فً المحافظة العمارٌة الكائن بدائرة انتقال ملكٌة العقار: -ب •

ن المدنً (.و طبما ألحكام المانون المدنً فإن العمد ؼٌر المشهر ال ٌنمل الملكٌة وبالتالً فإن اختصاصها العمار ) حسب المانو
 العمد ؼٌر المشهر ال ٌنمل الملكٌة وبالتالً فإن اتمام الشهر ٌترتب عنه انتمال الملكٌة

من المانون المدنً )ٌوضع المبٌع  367ة : هذا االلتزام ٌتفرع من التزام بنمل الملكٌة وٌتم التسلٌم طبما للمادتسلٌم المبٌع -ج- •

تحت تصرؾ المشتري بحٌث ٌتمكن من حٌازته واإلنتفاع به دون عائك ولو لم ٌتسلمه تسلما مادٌا مادام البائع لد اخبره بؤنه 
ي كان مستعد لتلٌمه وٌحصل التسلٌم على النحو الذي ٌتفك مع طبٌعة الشًء المبٌع( بحٌث ٌكون تسلٌم المبٌع فً المكان الذ

 موجود فٌه كما ٌلتزم البائع بتسلٌم المبٌع الى المشتري,
على: وٌشمل المبٌع ضمان-د  
عائك  دون به واإلنتفاع المبٌع على الٌد وضع من  المشتري لتمكٌن ٌجب ما كل اتخاد) واالستحقاق التعرض ضمان-  

 تعهد التً الصفات على المبٌع ٌشمل لم إذا بالضمان ملزما البائع ٌكون أن" على( م.ق) 373 المادة تنص: الخفٌفة العٌوب ضمان-

 هو حسبما منه الممصودة الؽاٌة بحسب به، االنتفاع من أو لٌمته من ٌنمص عٌب بالمبٌع كان وإذا المشتري إلى التسلٌم ولت بوجودها

 .بوجودها عالما ٌكن لم ولو العٌوب لهذه ضامنا البائع فٌكون فٌكون استعماله أو طبٌعته من ٌظهر حسبما أو البٌع بعمد مذكور

 :المشتري التزامات- ..

 :بـ المشتري التزام البٌع عمد على ٌترتب
المتفك علٌه فً العمد مالم ٌحصل تؽٌر فً المبٌع) بزٌادة أو نمصان (.وٌدفع ثمن المبٌع فً مكان تسلٌم المبٌع االلتزام بدفع الثمن --

 ذلنمالم ٌوجد اتفاق او عرؾ ٌمضً بخاللؾ 
: ٌتحمل المشتري نفمات التسجٌل والطابع ورسوم اإلعالن العماري والتوثٌك ؼٌرها من النفمات ،وأٌضا ٌتحمل  دفع نفقات البٌع

 نفمات تسلم المبٌع مالم ٌوجد اتفاق ٌمضً بؽٌر ذلن.
ٌوجد  فٌه الولت البٌع وان ٌتسلمه دون ) ق.م( التً تلزم المشتري بان ٌتسلم المبٌع فً مكان الذي  334: طبما للمادة تسلم المبٌع-

 تؤخٌر باستثناء الولت الذي تتطلب عملٌة االستالم.
 : ٌعنً ابرام العمد فً شكل رسمً امام الموثك او كتابة عرفٌة.الكتابة-أ األركان الشكلٌة:

 شهار هذا األخٌر لدى المحافظة العمارٌة.: التنتمل الملكٌة فً العمارات والحموق العٌنٌة بمجرد ابرام العمد بل تتطلب اٌضا االشهر-ب

 
 نقاط( 4:)2ج 

 تعرٌف عقد الشركة:-1

من ق.م.ج" الشركة عمد بممتضاه ٌلتزم شخصان طبٌعٌان او اعتبارٌان او اكثر على المساهمة فً نشاط مشترن  416حسب المادة 

 بلوغ هدؾ التصادي ذي منفعة مشتركة. بتمدٌم حصة عمل او مال او نمد،بهدؾ التسام الربح الذي لد ٌنتج او تحمٌك او

 األركان الموضوعٌة لعقد الشركة:-2

 األركان الموضوعٌة العامة لعقد الشركة:-2-1

 لكً ٌكون عمد الشركة صحٌحا ٌجب ان تتوفر األركان الموضوعٌة العامة التالٌة:
اإلٌجاب بالمبول،وفً حالة تخلؾ ركن الرضا ٌمع العمد  : وهو التعبٌر عن اإلرادة الحرة الخالٌة من العٌوب وٌثمتل فً الترانالرضا -أ

باطال وال ٌرتب اثاره المانونٌة، ومن األمثلة على ذلن عدم اإلتفاق بٌن الشركاء على تمدٌم الحصص او على موضوع نشاط الشركة ،او 
 نٌة اإلشتران فٌما ٌخص التسام األرباح وتحمل الخسائر.

حٌة لمباشرة الحموق المدنٌة )اكتساب الحموق وتحمل اإللتزامات ومباشرة التصرفات المانونٌة(.وٌجب : وتعنً المدرة او الصالاألهلٌة -ب
 العموبة الجنائٌة.-العاهة المزدوجة-السفه والؽفلة(، وموانع األهلٌة مثل الؽٌبة-العته-ان تكون األهلٌة خالٌة من العٌوب )الجنون

المشروع المالً الذي ٌسعى الشركاء الى تحمٌمه بحٌث ٌجب ان ٌكون ممكنا ومعٌنا : وهو موضوع الشركة والذي ٌتمثل فً المحل-ج
 ومشروعا اي) ؼٌر مخالؾ للنظام العام واألداب العامة وحسن السلون(.



: وهو الدافع الى التعالد وٌتمثل فً تحمٌك ؼرض الشركة،اي استؽالل المشروع وتوزٌع األرباح وٌشترط فً السبب ان ٌكون السبب-د
 شروعا واال اعتبر العمد باطالم

 االسباب العامة إلنقضاء الشركة:-3

 سنة(99انمضاء اجل الشركة المنصوص علٌه فً العمد.)-أ

 انتهاء ؼرض الشركة)الؽاٌة التً انشئت من اجلها(-ب

 ق م ج( 438هالن راس مال الشركة)هالن جزء كبٌر من مالها المادة -ج

 األجال المحددة لها. اتفاق الشركاء على حل الشركة لبل-د
 صدور حكم لضائً بحل الشركة.-هـ
 اندماج الشركة فً شركة اخرى لائمة فتنتهً الشركة المندمجة-ن
 افالس الشركة اي عجز عن الوفاء بإلتزماتها اتجاه الؽٌر.-ن

 األسباب الخاصة إلنقضاء الشركة:

 .موت احد الشركاء او الحجر علٌه او اعساره او إفالسه 

 حد الشركاء من الشركة )اذا رائ سبب مشروع فً ذلن مع لبول المحكمة الطلب الفصل(طلب فصل ا 

 )انسحاب الشركاء من الشركة المحددة المدة)طلب من المضاء اخراجه من الشركة متى استند فً ذلن الى اسباب ممبولة 

  مسبما عن ارادته فً اإلنسحاب لبل وصوله انسحاب احد الشركاء من الشركة )اذا كانت مدتها ؼٌر معٌنة ٌحك للشرٌن ان ٌعلن

 من ق.م.ج 444الى جمٌع الشركاء وؼال ٌكون صادرا عن ؼش او فً ولت ؼٌر الئك(المادة

 نقاط( 4) 3ج 

 وقع دمحم على وتٌقة عقد العمل-1

 العامل وصاحب العمل-

 أنواع عقد العمل:-2

من لانون  11عمد العمل هو ؼٌر محدد المدة، وهو مانصت علٌه المادة: األصل فً التشرٌع الجزائري أن عقد العمل غٌر محدد المدة -أ

العمل:) ٌعتبر العمد مبرما لمدة ؼٌر محدودة إال إذا نص على ؼٌر ذلن كتابة، وفً حالة ؼنعدام عمد العمل مكتوب ٌفترض أن تكون 
 عاللة العمل لائمة لمدة ؼٌر محدودة(

 من لانون العمل كماٌلً: 12لمدة زمنٌة محدودة وٌستجٌب لحاالت حددتها المادة  : هو عمد مكتوب ٌبرمعقد العمل محدد المدة-ب

 .عندما ٌكون موضوع عمد العمل ٌتعلك بعمود أشؽال أو خدمات ؼٌر متجددة 
 .عندما ٌتم استخالؾ عامل مثبت فً منصب تؽٌب عنه مإلتا 
 متمطع عندما ٌتطلب األمر من الهٌئة المستخدمة اجراء اشؽال دورٌة ذات طابع 
 عندما ٌبرر ذلن تزاٌد العمل او اسباب موسمٌة 
 عندما ٌتعلك األمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مإلتة بحكم طبٌعتها 
 إلتزامات العامل:-3
 :هو تنفٌد العمل المتفك علٌه بحسن النٌة وبصفة شخصٌة من لبل العامل.اإللتزام بتنفٌد العمل المحدد فً العقد*

من لانون العمل الجزائري) من الواجبات األساسٌة التً ٌخضع لها  37هذا ما أشارت الٌه المادة  وتعلٌمات المستخدم:اإلمتثال ألوامر *

 العامل"تنفٌذ التعلٌمات التً تمررها السلطة السلمٌة الً ٌعٌنها المستخد أثناء ممارسته العادٌة لسلطاته فً اإلدارة"
لمتبادلة بٌن العامل والمستخدم على أساس الثمة المتبادلة، وهذه العاللة تبٌح للعامل اإلطالع على : تموم العاللة ااإللتزام بالسر المهنً*

العمال بعد إفشاء المعلومات المهنٌة  2فمرة  37إمكانٌات ووسائل وأسرار المإسسة المستخدمة.لذلن ٌلزم لانون العمل الجزائري مادة 

 لمإسسة المستخدمة.وعدم كشؾ مضمون الوثائك الداخلٌة الخاصة با

من لانون العمل من الواجبات العمال االساسٌة أن  7حٌث جاء فً المادة  اإللتزام ببذل الجهد والعناٌة المعتادة فً تنفٌذ عقد العمل*

 ٌإدوا بؤلصى مالدٌهم من لدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم وٌعملوا بعناٌة ومواظبة فً إطار التنظٌم الذي ٌضعه المستخد.
ٌمضً هذا اإللتزام بعدم لٌام العامل بنشاط مهنً ٌشكل : اإللتزام بعدم منافسة المستخدم و/ او مزوالة نشاط ٌتعارض مع طبٌعة العمل*

 منافسة لصاحب العمل وٌإدي الى المساس بمصالحه المشروعة.
 إلتزامات صاحب العمل:-ب

 *تمكٌن العامل من التمتع بحموله المادٌة والمهنٌة والنمابٌة التً منحها إٌاه المانون
 *دفع أجره بإنتظام.

ٌانة كرامته من خالل توفٌر وسائل وأدوات العمل وتوفٌر األمن والحماٌة للعمال من مختلؾ األخطار *اإللتزام بإحترام العامل وص
 المهنٌة التً لها عاللة مباشرة او ؼٌر مباشرة بعالم الشؽل.

:الجزء الثانً  
أجل تؽطٌة النفمات العامة : هً خدمة مالٌة تفرض جبرا على األفراد من السلطة العامة دون ممابل وبصفة نهائٌة من تعرٌف الضرٌبة

 وتحمٌك األهداؾ المحددة من طرؾ الدولة وٌعتبر تحدٌد الضرٌبٌة ونسبتها وطرق تحصٌلها من اختصاص السلطة التشرٌعٌة
 قواعد الضرٌبة:

 : وذلن بتطبٌك مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن فً أدائها.قاعدة العدالة-أ
 ة بصورة لطعٌة دلٌمة دون أي ؼموض أو إبهام.: وذلن أن تكون الضرٌبة محددقاعدة الٌقٌن-ب



: وذلن بضرورة تنظٌم لواعد الضرٌبة بصورة تالئم ظروؾ المكلفٌن بها وتهدؾ الى منع اإلدارة من قاعدة المالئمة فً الدفع-ج
 التعسؾ من استعمال سلطتها فً اجراءات التحصٌل.

طرق واسالٌب التحصٌل بحٌث التكلفها عملٌة التحصٌل صرؾ مبالػ كبٌرة : وذلن بإتباع ادراة الضرائب قاعدة اإلقتصاد فً التحصٌل-د
 تملص من حجم الضرائب المدفوعة للخزٌنة العامة

 أهداف الضرٌبة:-
 :تعتبر من اهم الموارد المالٌة التً تعتمد علٌها الدولة لتؽطٌة نفماتها العامة.الهدف المالً-أ

دورة اإللتصادٌة عن طرٌك تخفٌض الضرائب أثناء فترة الركود واإلنكماش وزٌادتها أثناء : تحمٌك اإلستمرار عبر الالهدف اإلقتصادي-ب
 فترة التضخم للمحافضة على المدرة الشرائٌة.

:تستخدم الضرٌبة لتوزٌع الدخل الوطنً لفائدة الفئات الفمٌرة وتحمٌك العدالة اإلجتماعٌة وذلن بزٌادة المدرة الشرائٌة الهدف اإلجتماعً-ج
 ت محدودة الدخل.لفئا

: تسمح الضرٌبة بتحمٌك التوازن الجهويالهدف السٌاسً-د  

:2الموضوع  

 :شركات ذات المسؤولٌة المحدودة1ج

 تعرٌف:-1-

 الخسائر ٌتحملون ال أشخاص عدة أو واحد شخص من المحدودة المسإولٌة ذات الشركة تإسس)  ت ق من1 الفمرة 564 المادة حسب

 لجمٌع المخولة السلطات جمٌع ٌمارس واحد شخص من م م ذ ش تكون أن ٌمكن أنه ٌعنً هذا( حصص من لدموه ما حدود فً إال
 ".الوحٌد والشخص م م ذ ش" أي الشركاء

 خصائص الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة:-2-

متساوٌة ال تمل عن ألؾ تحدٌد الحد األدنى لراسمال الشركة بحٌث ال ٌجوز ان ٌكون الل من مائة دٌنار جزائري ،ٌمسم الى حصص -أ
 دٌنار جزائري

 شرٌن 24ال ٌمكن ان ٌتجاوز الحد األلصى -ب

 الٌسؤل الشرٌن عن دٌون الشركة اإل بممدار حصته من راس المال-ج
 ٌجب ان تكون حصص الشركاء اسمٌة وال ٌمكن ان تكون سندات لابلة للتداول وللحص لابلٌة لإلنتمال عن طرٌك اإلرث.-د

ق تجاري ان ٌتم اإلكتتاب فً جمٌع الحصص من طرؾ الشركاء وتدفع لٌمتها نمدا او عٌنا وال ٌجوز تمدٌم  567للمادة ٌجب وفما -هـ

 عمل بالنسبة للحصص وٌكون توزٌع الحصص فً المانون األساسً للشركة

 تأسٌس الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة:-3-

ام عمد تاسٌس الشركة ذات المسإولٌة المحدودة جمٌع الشركاء بؤنفسهم او من المانون التجاري ٌتولى ابر 568و 565طبما للمادة 

بواسطة وكالء ٌمثلونهم كما ٌتضمن المانون األساسً ذكر لٌمة الحصص الممدمة من طرؾ الشركاء كما ٌجب الى جانب توافر األركان 
 ٌةالموضوعٌة العامة للشركات توافر األركان الموضوعٌة الخاصة واإلجراءات الشكل

 ٌشترط لمٌامها ان ٌكون ؼرضها مشروعا وممكنا األركان الموضوعٌة الخاصة بتأسٌس الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة :

 شرٌن وال ٌمل راسمالها عن الحد األدنى الذي اشترطه المانون . 24وال ٌتجاوز عدد الشركاء 

 من اسم الشركة التجاري مسبولا او متبوعا بعبارة" : لمٌام الشركة ذات م م ٌجب ان تحرر بعمد رسمً ٌتضاإلجرات الشكلٌة
شركة ذات مسإولٌة محدودة" او باالحرؾ التً ترمز الٌها مع بٌان راسمالها كما ٌجب ان ٌبٌن العمد ؼرض الشركة ومدتها 

 سنة كما ٌجب شهرها عن طرٌك لٌدها فً السجل التجاري 99التً التزٌد عن 

:2ج  
 تعرٌف عقد الشركة:

من ق.م.ج" الشركة عمد بممتضاه ٌلتزم شخصان طبٌعٌان او اعتبارٌان او اكثر على المساهمة فً نشاط مشترن  416حسب المادة 

 بتمدٌم حصة عمل او مال او نمد،بهدؾ التسام الربح الذي لد ٌنتج او تحمٌك او بلوغ هدؾ التصادي ذي منفعة مشتركة.
 األركان الموضوعٌة الخاصة:

 الخاصة فً: تتمتل األركان الموضوعٌة

من المانون المدنً الجزئري. وفً هذه الحالة الٌجوز ان ٌمل عدد الشركاء فً  416: اثنٌن فما فوق طبما لنص المادة تعدد الشركاء -أ

 شرٌكا فً الشركة ذات المسإولٌة المحدودة. 24شركة تضامن وعن سبعة فً شركة المساهمة وان الٌزٌد عن 

عمد الشركة تعدد الشركاء ،بل البد على كل شرٌن او مساهم ان ٌلتزم بتمدٌم حصة او مجموعة من  : الٌكفً إلبرامتقدٌم الحصص-ب
 الحصص )عٌنٌة او نمدٌة او حصة عمل( حسب نوع الشركة ومن مجموع هذه الحصص  ٌتكون راس مال الشركة

لشركاء من أجل تحمٌك الؽرض المشترن من ق.م.ج ضرورة بذل الجهود والتعاون بٌن ا 417: ٌستخلص من المادة نٌة المشاركة-ج

والمتمثل فً تحمٌك الربح والتسامه بٌن الشركاء ومن مظاهر نٌة المشاركة تمدٌم الحصص والمشاركة فً اإلدارة والتسٌٌر والرلابة على 
 أعمال الشركة وتحمل المخاطر التً ٌتعرض لها المشروع.

بة الشركاء فً جنً األرباح عن طرٌك استؽالل المشروع ولابلٌة كل شرٌن فً : ٌتمثل هذا الركن فً رؼإقتسام األرباح والخسائر-د
تحمل نصٌب من الخسائر التً لد تنتج عن استؽالل المشروع،وٌمصد بالربح ،الربح المادي الذي ٌضٌؾ لٌمة جدٌدة الى ذمة الشركة 

 اإلستفادة من األرباح او ٌعفى من تحمل الخسائر. والشركاء.وٌتم توزٌع األرباح حسب اتفاق الشركاء بشرط ان الٌحرم اي شرٌن من
 جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة:



اذا تخلؾ ركن من االركان الموضوعٌة او الشكلٌة ٌمع العمد تحت طائلة البطالن.وٌختلؾ نوع البطالن ألهمٌة الركن المتخلؾ، فمد ٌكون 
 نسبٌا أو مطلماولد ٌكون من نوع خاص

 اذا ظهر عٌب من عٌوب الرضا )الؽلط، التدلٌس، استؽالل(*ٌكون البطالن نسبٌا 
 *ٌكون البطالن مطلما اذا تخلؾ أحد األركان الموضوعٌة العامة كالرضا او المحل او السبب

 *ٌكون البطالن من نوع خاص اذا تخلؾ احد األركان الشكلٌة )الكتابة والشهر(
الشركاء فإن ممومات الشركة تعتبر منعدمة.كما ان البطالن اٌا كان نوعه  اما فً حالة تخلؾ االركان الموضوعٌة الخاصة مثل تعدد

 ٌإدي كماعدة عامة الى زوال عمد الشركة.

:3ج  

 تعرٌف اإلتفاقٌة الجماعٌة للعمل:-6

تمثلهم من جهة اإلتفالٌة الجماعٌة للعمل هً اتفاق مكتوب ٌتضمن شروط العمل، ٌبرم بٌن مستخدم او عدة مستخدمٌن او النمابات التً 
 وبٌن التنظٌمات النمابٌة الممثلة للعمال من جهة أخرى. وٌمٌز تشرٌع العمل الجزائري بٌن نوعٌن من اإلتفالٌات الجماعٌة:

 اتفالٌات حول مجموع شروط التشؽٌل والعمل تخص فئة او عدة فئات مهنٌة،
التشؽٌل، والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعٌة او مهنٌة  اتفالٌات تعالج عنصرا معٌنا او بعض العناصر المحددة من مجموع شروط

اعٌة من العمال ، وتحدد اإلتفالٌة الجماعٌة مجال تطبٌمها المهنً واإلللٌمً وٌمكن ان تكتسً طابعا محلٌا او وطنٌا، وتبرم اإلتفالٌات الجم
ار اإلتفالٌات الجماعٌة التً تكون طرفا فٌها فً أوساط لمدة محدودة او ؼٌر محدودة وٌجب على المإسسات المستخدمة ان تموم بإشه

 جماعات العمال المعنٌٌن.

 محتوى اإلتفاقٌة الجماعٌة للعمل:-2-

من لانون العمل ٌمكن أن تعالج  123هو مضمونها وما تعالجه من موضوعات ومسائل تتعلك بظروؾ وشروط العمل وحسب المادة 

 شروط المحددة فً المانون على وجه الخصوص العناصر التالٌة:اإلتفالٌات الجماعٌة التً تبرم حسب ال

 .التصنٌؾ المهنً وما ٌرتبط به من مواضٌع تتعلك باألجور والتعوٌضات 
  تحدٌد مماٌٌس العمل بما فٌها ساعات العمل وتوزٌعها حسب طبٌعة المإسسة 
 األجور األساسٌة الدنٌا 
  اإلضافٌة بما فٌها تعوٌض المنطمة.التعوٌضات المرتبطة باأللدمٌة والساعات 
 المكافآت المرتبطة باإلنتاجٌة ونتائج العمل 
 تحدٌد التعوٌض عن النفمات 
 فترة التجرٌب واإلشعار المسبك 
 مدة العمل الفعلً التً تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة او التً تضمن فترات تولؾ عن النشاط 
 التؽٌبات الخاصة 
 ًحالة ولوع نزاع جماعً فً العمل اجراءات المصالحة ف 
 الحد األدنى من الخدمة فً حالة اإلضراب 
 ًممارسة الحك النماب 

 الجزء الثانً:
 النفقات العامةتسمى المبالػ المخصصة لكل لطاع 

 : هً مبلػ نمدي ٌخرج من الذمة المالٌة لشخص معنوي بمصد إشباع حاجة عامةتعرٌف النفقات العامة
 مبلػ نمدي،صدور نفمة من شخص معنوي عام،تحمٌك النفع العامعناصرها:استعمال 

 خصائص النفقة العامة:
 النفمة العامة هً المبالػ المالٌة التً تدفعها الدولة للحصول على سلع وخدمات لممارسة نشاطها.-أ

 تصدر النفمة عن شخص معنوي عام )الدولة،الوالٌة،البلدٌة،الهٌئات العامة(-ب
 امة مصلحة عامة وتضبط حدودها على سلطة البرلمان وتفرض الرلابة الفعالة على السلطة التنفٌدٌة.تحمك النفمة الع-ج
لة تؤثر النفمة العامة باإلمكانٌات اإلنتاجٌة :الدولة التً تتمتع بثروات كبٌرة تستطٌع توسٌع اإلنفاق بدرجة كبٌرة والعكس بالنسبة للدو-د

 تصادٌا بزٌادة التضخم فً األسعار.التً التملن موارد مما ٌّؤثر علٌها ال
ظاهرة ازدٌاد النفمة العامة: من الجانب التصادي زٌادة الدخل الوطنً وتوسع مشارٌع الماعدٌة ومن الجانب اإلداري زٌادة -هـ 

 المستخدمٌن فً لطاع اإلدارة ومن الجانب السٌاسً تتمثل زٌادة النفمات العسكرٌة وكذا الدبلوماسٌة.
العامة على النشاط اإللتصادي: تإدي النفمة العامة الى زٌادة اإلنتاج الوطنً بطرٌمة مباشرة مثل نفمات اإلستتمارٌة كما  تؤثٌر النفمة-ن

 تإدي الى زٌادة اإلنتاج الوطنً بطرٌمة ؼٌر مباشرة مثل زٌادة لدرة األفراد على العمل واإلدخار كا تإتر على اإلستهالن وذلن عند لٌام
 استهالكٌة وتدخلها فً العرض والطلب فً العوامل المحددة لألسعار خاصة المواد الزراعٌة الدولة بشراء سلع

 تقسٌم النفقات العامة حسب الغرض: -
 :تنمسم إلى نوعٌن رئٌسٌٌن: نفمات التسٌٌر ونفمات التجهٌز 
وتسجلها المإسسة فً مٌزانٌة التسٌٌر، وهً النفمات التً تسمح بتؽطٌة النشاط العادي للدولة  نفقات التسٌٌر: )مٌزانٌة التسٌٌر( - أ

 :وتمكنها من اداء مهامهاوتشمل مختلؾ النفمات اإلدارٌة من بٌنها

 .)ًأعباء الدٌن العمومً )الداخلً والخارج 
 مجال المستخدمٌن تخصٌصات السلطات العمومٌة: وهً اعتمادات الالزمة لسٌر مصالح الوزارات ف ً

 والمعدات والرواتب والمنح العائلٌة والمعاشات



  التدخالت العمومٌة:تشمل المساعدات واإلعانات للمجموعات المحلٌة واألنشطة الدولٌة مثل المساعدات
التً تمنح للهٌئات الدولٌة والنشاط التربوي والتمافً مثل تمدٌم المنح ومجاالت التدخل اإللتصادي مثل 

 دات التً تمنحها الدولة للمإسسات فً اطار المصلحة العمومٌةالمساع
تتكون من النفمات الخاصة باالستثمارات الموجهة لمطاعات النشاط اإلداري واالجتماعً وااللتصادي فً الدولة مثل:  نفقات التجهٌز:

 بناء والسٌاحة.المحرولات، المناجم، الري، الزراعة، الهٌاكل االلتصادٌة واإلدارٌة ولطاع النمل وال

 


