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تم اعداد الملخص بناء على االجوبة 
  النموذجیة للبكالوریا

  
  عقد البیع 01الوحدة 

  :تعریف عقد البیع -1
عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو 

 حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي
ینعقد عقد البیع بتوافر أركان  تكوین عقد البیع: -2

  موضوعیة و أخرى شكلیة:
  األركان الموضوعیة العامة:- 2-1

أي تطابق إرادة  تالقي االیجاب والقبول،ھو  :لرضاا - أ
  البائع مع المشتري حول األشیاء المتفق علیھا في العقد.

بما أن عقد البع من عقود المعاوضة فالمحل  :محلال - ب
الشيء المبیع من  ثمنیتمثل في التزام المشتري بدفع 

للمشتري من  الشيء المباعجھة، والتزام البائع بتسلیم 
  ما یلي: لجھة ثانیة، ویشترط في المح

  الشروط المرتبطة بالشيء المباع: -1- ب
 أن یكون موجودا أو قابل للوجود في المستقبل؛ - 
 أن یكون معینا أو قاال للتعیین؛ - 
 أن یكون مشروعا (غیر مخالف للقانون)؛ - 
 ان یكون ملكا للبائع عن انعقاد البیع. - 

  مرتبطة بالثمن:الشروط ال -2- ب
 أن یدفع مقابل نقل الملكیة؛ - 
 أن یكون محدد في العقد؛ - 
 أن یكون االتفاق علیھ بطریقة جدیة وغیر خفیة؛ - 
  أن یكون مساویا لقیمة الشيء المبیع. - 

  :، ویجب أن یكون للتعاقدوھو الدافع  :السبب - جـ
 موجودا؛ - 
 مشروعا؛ - 
  غیر مخالف للنظام العام. - 
د البیع صادر من أشخاص یجب أن یكون عق :األھلیة - د

سنة كاملة)، مع عدم االصابة  19ذوي أھلیة (بلوغ 
  بعوارض االھلیة.

لمن بلغ  للقاضي أن یأذنوكحالة استثنائیة أجاز القانون 
في التصرف في  -  سنة 19و  16بین - سن التمییز

أموالھ وللقاضي التراجع عن ھذا اإلذن إذا ثبت لدیھ ما 
ر ذلك. ّ   یبر

  الشكلیة:األركان  - 2-2
تحریر عقد رسمي من طرف ضابط ھي  الكتابة:  -  أ

والذي یتولى الموثق  عمومي مختص یتمثل في
حدد القانون صیغتھا الرسمیة تحریر العقود التي 

على أن تكتب باللغة العربیة في نص واحد واضح 
د األصلیة تحت وسھل القراءة وتكون العقو

 مسؤولیة الموثق.

لبیع للجمھور، االعالن عن عقد ا وھو الشھر:  - ب
یقتصر على بعض البیوع مثل بیع محالت و

 تجاریة، العقارات.
التزامات البائع یقصد بآثار عقد البیع  آثار عقد البیع: -3

  الناتجة عن ھذا العقد. والمشتري
  التزامات البائع: - 3-1

 االلتزام بنقل الملكیة:   -  أ
 نقل ملكیة المنقول المعین بذاتھ؛ - 
ن بنوعھ وذلك بعد نقل ملكیة المنقول المعی - 

 الفرز؛
نقل ملكیة العقار ویكون بمراعاة القوانین  - 

 التي تدیر مصلحة الشھر العقاري.
الشيء المبیع وتتفرع عنھ نقل  :تسلیملتزام باال  -  ب

ملكیة المبیع وتسلیم المبیع للمتري في الحالة 
   التي كانت علیھا وقت البیع.

 بضمان المبیع: لتزام اال  -  ت
رض واالستحقاق أي االلتزام بضمان التع  - 

یمكن للمشتري من وضع الید على المبیع 
 واالنتفاع بھ؛

االلتزام بضمان العیوب الخفیة أي ضمان ما  - 
  یوجد من المبیع من نقائص أو عیوب.

  التزامات المشتري: - 3-2
 االلتزام بدفع الثمن النقدي المتفق علیھ؛  -  أ

االلتزام بدفع نفقات المبیع كنفقات التسجیل والطابع   -  ب
 وم الشھر العقاري؛ورس

تسلم المبیع ویتم ذلك في الزمان والمكان المتفق   -  ت
  علیھما في العقد.

 
  عقد الشركة02الوحدة 

  تعریف عقد الشركة: -1
طبیعیان أو  أو أكثر، الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان

على المساھمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة  ،اعتباریان
  .الربحمن عمل أو مال أو نقد بھدف اقتسام 

 األركان الموضوعیة لعقد الشركة: -2
  األركان الموضوعیة العامة: - 2-1

وھو تطابق إرادة الشركاء  ویجب أن یشمل  الرضا: - أ
جمیع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضھا 

ومدتھا وكیفیة إدارتھا، ویجب أن یكون صحیحا خالیا 
-اإلكراه-التدلیس-من جمیع عیوب الرضا(الغلط

  ستغالل والغبن).اإل
وھو موضوع الشركة ویتمثل في المشروع المحل:  - ب

االقتصادي أو المالي الذي قامت من أجلھ الشركة و الذي 
یسعى الشركاء لتحقیقھ  ویشترط أن یكون محل الشركة 

معینا (تحدید نوعھا في العقد)  وأن یكون مشروعا وغیر 
ركة لبیع مخالف للنظام العام و اآلداب العامة كتكوین ش

                                          ، وأن یمكن تحقیقھ.المخدرات
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ھو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في  السبب:  -  ث
عقد الشركة ھو الرغبة في الحصول على الربح 

مشروعا وإال اعتبر العقد  ویجب أن یكون السبب
  باطال.

   األركان الموضوعیة الخاصة: - 2-2
د - أ ّ یختلف تعدد الشركاء بتعدد الشركات،  الشركاء: تعد
یمكن أن یقوم شخص واحد بتأسیس شركة بمفرده ف

الحد االدنى في كالشركة ذات الشخص الوحید، أما 
شركاء، والحد االقصى في  7شركة المساھمة فھو 

  .20الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فھو 
ا أو یلتزم ل شریك بتقدیم حصتھ نقدتقدیم الحصص:  - ب

  عینا أو عمال.
الرغبة  تقوم على ثالثة عناصر، وھي نیة المشاركة: - ج

اإلرادیة في إنشاء الشركة و التعاون اإلیجابي بین 
  .الشركاء و المساواة بینھم في المراكز القانونیة 

د نصیب كل شریك من  اقتسام األرباح والخسائر: - د ّ یحد
الربح والخسارة بحسب نسبة حصتھ في رأس مال 

  .الشركة
   األركان الشكلیة: -3

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق  الكتابة: - أ
وإال كان باطال، ویجب أن یحتوي على البیانات التالیة: 

اسم الشركة ونوعھا وغرضھا ومدتھا ورأسمالھا و 
  .أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئیسي وكیفیة إدارتھا

حة عقد  الشركة و إنما ال یعتبر شرطا  لصالشھر:  - ب
فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصیة المعنویة في 

مواجھة الغیر، و تتمثل إجراءات الشھر في القید بالسجل 
التجاري و إیداع ملخص العقد التأسیسي للشركة في 

  النشرة الرسمیة.
یترتب على تخلف  جزاء اإلخالل بأركان عقد الشركة: -4

الشكلیة بطالن عقد الشركة،  أحد األركان الموضوعیة و
وقد یكون ھذا البطالن نسبیا، أو مطلقا ، أو بطالن من نوع 

  خاص.
أحد الشركاء  "رضا"إذا شاب  البطالن النسبي:  -  أ

وقت التعاقد عیب من عیوب الرضا كالغلط أو التدلیس 
أو االستغالل ففي ھذه الحالة یعتبر العقد قابال لإلبطال 

 .ولمصلحة من شاب العیب رضاه
إذا تخلف أحد األركان  البطالن المطلق:  - ب

، الموضوعیة العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
أصبح العقد باطال بطالنا مطلقا ویتمسك بھ من لھ 

 مصلحة وللمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا.
ویظھر في الحاالت   البطالن من نوع خاص:  - ت

 التالیة: 
الكتابة  إذا تخلف أحد األركان الشكلیة مثل - 

 والشھر 
األركان الموضوعیة الخاصة مثل  أحد تخلف - 

یؤدي الى انعدام الشركة وال یمكن ان تعدد الشركاء 
  ینبثق منھ شخص معنوي.

تنقضي الشركة لعدة أسباب  أسباب انقضاء الشركة: -5
  منھا عامة وخاصة.

(تطبق على كافة  األسباب العامة النقضاء الشركة - أ
  انواع الشركات)

بانقضاء مدتھا نتھاء األجل المحدد للشركة ا  - 
  القانونیة المتفق علیھا بین الشركاء؛

  انتھاء الغرض الذي أنشئت من أجلھ الشركة.  - 
  ھالك مال الشركة.   - 
  اتفاق الشركاء على إنھاء الشركة.  - 
  اندماج الشركة في شركة أخرى.   - 
  إفالس الشركة وعجزھا على الوفاء بالتزاماتھا.  - 
حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد   - 

  الشركاء.
(تخص نوع  األسباب الخاصة النقضاء الشركة - ب

  :معین من الشركات)
موت أحد الشركاء أو الحجر علیھ أو إعساره أو   - 

  .  األشخاص فقطإفالسھ : ھذا بالنسبة لشركات 
المحددة  الغیر انسحاب أحد الشركاء من الشركة  - 

  المدة 
المحددة المدة  اب أحد الشركاء من الشركةانسح- 

  بطلب الشریك من القضاء اخراجھ
طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب   - 

 مشروع.
  شركة التضامن 03الوحدة 

  تعریف شركة التضامن: -1
ھي شركة تتكون من شریكین أو أكثر، یُسأل فیھا 
الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة. 

مى الشركة بأسماء الشركاء، ویكتسب الشریك وتس
صفة التاجر، وتعتبر حصة الشریك غیر قابلة لالنتقال 
 للغیر، وال تنتقل ھذه الحصة لورثة الشریك.

   خصائص شركة التضامن: -2
یكتسب الشریك ھذه  إكتساب الشریك صفة التاجر:  .أ 

  .الصفة بمجرد انضمامھ إلى الشركة 
الشریك في شركة  یعتبر :المسؤولیة التضامنیة  .ب 

 التضامن مسؤوال شخصیا عن دیون الشركة.
 ال یجوز التنازل عن عدم قابلیة الحصص للتداول  .ج 

وال تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة للغیر،  الحصص
 الوفاة.

أسماء یتكون من أسماء جمیع  :شركة التضامناسم   .د 
 الشركاء أو من اسم أحدھم أو أكثر متبوع بكلمة

 ."وشركاؤھم"
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 تأسیس شركة التضامن: -3
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعیة 
العامة والخاصة و الشكلیة، بحیث یجب تحریر عقد 
رسمي من طرف الموثق والقیام بإجراءات الشھر، 
وتتمثل في إیداع نسختین من عقد الشركة لدى المركز 
الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل 

مستوى الوالیة، ویتضمن عقد الشركة  التجاري على
  البیانات التالیة: 

أسماء الشركاء وأسماء مدیري األعمال   .أ 
  المأذون لھم بالتوقیع عن الشركة.

  العنوان التجاري للشركة ورأس مالھا.  .ب 
 تاریخ بدأ ونھایة الشركة.  .ج 

 أسباب انقضاء شركة التضامن: -4
ما لم یوجد اتفاق مخالف لذلك أحد الشركاء  وفاة  .أ 

  ي القانون األساسي للشركة.ف
  .إفالس أحد الشركاء  .ب 
من ممارسة مھنتھ التجاریة  منع أحد الشركاء  .ج 

  ) أو فقدان أھلیتھ.الحجر علیھ(
  شركة المساھمة 04الوحدة 

  تعریف شركة المساھمة: -1
متساویة القیمة  الشركة التي ینقسم رأسمالھا إلى أسھمھي 

تحملون الخسائر إال وتتكون من شركاء ال ی وقابلة للتداول،
  .بقدر حصتھم، وال یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة

 
  خصائص شركة المساھمة: -2
ینقسم رأس مالھا إلى أسھم قابلة للتداول بالطرق   .أ 

  التجاریة.
یطلق على شركة المساھمة تسمیة الشركة ویجب أن   .ب 

تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ 
ج اسم شریك واحد أو أكثر في ھا ویجوز إدرالرأسما

  .تسمیة الشركة
تحدد مسؤولیة الشریك بقدر ما یملكھ من أسھم وال   .ج 

 یكتسب الشریك المساھم صفة التاجر.
ال تتأثر شركة األسھم بانسحاب الشریك أو إفالسھ أو   .د 

 وفاتھ.
األسھم ھي صكوك تصدرھا شركة المساھمة  مالحظة:

شركة بمقدار بقیم متساویة وتقدر حصة الشریك في ال
  عدد األسھم التي یمتلكھا.

  تأسیس شركة المساھمة: -3
یحرر  تأسیس الشركة باللجوء العلني لالدخار:  .أ 

لشركة المساھمة  الموثق مشروع القانون األساسي
بطلب من مؤسس أو اكثر، وتودع نسخة من العقد 

اللجوء بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم یتم 
على األموال وذلك إلى الجمھور قصد الحصول 

 بطرح أسھم الشركة لالكتتاب العام.

یقتصر  التأسیس دون اللجوء العلني لالدخار:  .ب 
دون  ،االكتتاب على المؤسسین للشركة وحدھم

، وتثبت الدفعات من اللجوء إلى االكتتاب العام 
المساھمین بمقتضى عقد موثق، ویوقع المساھمون 

  وكیل. القانون األساسي اما بأنفسھم أو بواسطة
  
  أسباب انقضاء شركة المساھمة: -4
انتھاء االجل المحدد للشركة أو حلھا قبل انتھاء أجلھا من - 

  قبل الجمعیة العامة؛
انتھاء الغرض الذي قامت من أجلھ الشركة أو استحالة - 

  تحقیقھ؛
  ھالك مال الشركة؛- 
  اتفاق الشركاء على انھاء الشركة؛- 
  افالس الشركة؛- 
  ضائي؛حل الشركة بحكم ق- 
انخفاض عدد المساھمین الى أقل من الحد األدنى - 
  شركاء)؛7(
انخفاض رأس مال الشركة بفعل الخسائر الثابتة الى أقل - 

 من ربع رأس كال الشركة.
  

  الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 05الوحدة 
  

  تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: -1
ة ھي الشركة التي تؤسس من شخص واحد أو عد

أشخاص ال یتحملون الخسائر اال في حدود ما قدموه 
  دج 100.000، وال یقل رأسمالھا عن من حصص

 خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -2
  :(ممیزات تأسیسھا)

الحد األدنى لرأسمال الشركة: ال یجوز أن  تحدید  .أ 
حصص  دج، یقسم إلى 100.000یكون أقل من 

 دج. 1000عن ذات قیمة اسمیة متساویة ال تقل 
(ال الطبیعیین  الحد األقصى لعدد الشركاء تحدید  .ب 

 ).طبیعي شریكا 20یتجاوز 
یُسأل الشریك عن دیون الشركة إال بقدر حصتھ  ال   .ج 

 المقدمة في رأسمالھا.
حصص الشركاء اسمیة وغیر قابلة للتداول  تكون  .د 

 إال عن طریق اإلرث.
االكتتاب في جمیع الحصص من طرف  یتم  .ه 

وتدفع قیمتھا، وأن ال  ھم أو بوكالءبأنفس الشركاء
 بتقدیم عمل. تكون الحصص

یذكر توزیع الحصص في القانون  یجب أن  .و 
، حیث یجب أن تكون الحصص األساسي للشركة

اسمیة، وال تكون في شكل سندت قابلة للتداول، 
ویمكن ان تنتقل عن طریق االرث ما لم یرد خالف 

  ذلك.
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  لیة المحدودة:تأسیس الشركة ذات المسؤواجراءات  -3
یتولى ابرام عقد تأسیس الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة جمیع الشركاء بأنفسھم أو بواسطة وكالء 
یمثلونھم ویجب أن یتضمن القانون األساسي ذكر قیمة 
الحصص العینیة المقدمة من طرف الشركاء ویشترط 
لقیام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة توافر األركان 

  الخاصة واالجراءات الشكلیة.الموضوعیة و
  األركان الموضوعیة الخاصة: -3-1
 أن یكون غرضھا مشروعا وممكنا؛ -
 20أن ال یتجاوز عدد الشركاء الحد األقصى  -

 شریك؛
أن ال یقل رأسمالھا عن الحد الذي اشترطھ  -

 دج. 100.000القانون 
   اإلجراءات الشكلیة: -3-2
 : تحریر عقد رسمي تأسیسي یتضمن  -  أ

ة التجاري مسبوق أو متبوع بعبارة اسم الشرك -
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة).

 .بیان رأس مال الشركة -
 سنة. 99غرض الشركة والمدة التي ال تزید عن  -
  في السجل التجاري. شھرھا  -  ب

  أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولیة المحدودة: -4
  بسببین خاصین ھما:

، )شریكا20إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(  -4-1
(زیادة الشركاء بسبب وفاة الشریك وانتقال حصتھ 

  .للورثة)
دج ولم  100.000إذا ما قل رأس مالھا عن   -4-2

  سنة. یرتفع إلى ھذا المبلغ خالل
  عالقات العمل الفردیة 06الوحدة 

ھو اطار قانوني منظم لعالقات  تعریف قانون العمل: - 1
أو اتفاق  العمل الفردیة بین العمال االجراء وصاحب العمل

یلتزم بموجبھ شخص ھو العامل بوضع نشاطھ المھني في 
خدمة شخص آخر وتحت اشرافھ وادارتھ ھو المستخدم مقابل 

 أجر.
 عقد العمل: – 2
اتفاق یلتزم بموجبھ العامل بوضع  تعریف عقد العمل: - 1- 2

نشاطھ المھني في خدمة صاحب العمل و تحت إشرافھ و 
  إدارتھ مقابل أجر.

 ع عقد العمل:أنوا - 2- 2
ھو عقد غیر مكتوب أي  عقد العمل غیر محدد المدة:- 1- 2- 2

  ال تكتب فیھ المدة.
عقد مكتوب یبرم لمدة زمنیة  عقد العمل محدد المدة:- 2- 2- 2

  ھي:محدودة و یستجیب لحاالت 
 عقود أشغال أو خدمات غیر متجددة. حالة - 
عندما یتم استخالف عامل مثبت (مرسّم) في منصب  - 

  ؤقتا.تغیب عنھ م

 .أشغال دوریة ذات طابع متقطع - 
عندما تكون النشاطات ذات مدة محدودة أو  - 

 مؤقتة بحكم طبیعتھا.
 عندما یبرر ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیة. - 

 
 العناصر األساسیة لعالقات العمل: - 3- 2
ھو القیمة المالیة التي یلتزم صاحب العمل  عنصر األجر: -أ

 و العمل الذي یقدمھ لھ.بدفعھا للعامل مقابل الجھد أ
ھو المدة التي یقضیھا العامل في خدمة  عنصر الزمن:- ب

  صاحب العمل، حیث تحدد حسب نوع عقد العمل.
ھو التزام العامل (التابع) بطاعة و تطبیق  عنصر التبعیة:- جـ

 أوامر و تعلیمات صاحب العمل (المتبوع).
 آثار عقد العمل: - 4- 2
  التزامات العامل:  -أ
: وھو تنفیذ العمل بطریقة شخصیة وبحسن ذ عقد العملتنفی - 

               نیة.
  االمتثال ألوامر و تعلیمات المستخدم  - 
  االلتزام بالسر المھني. - 
  المحافظة على ممتلكات المؤسسة و حمایتھا. - 
  االلتزام ببذل الجھد و العنایة المعتادة في تنفیذ عقد العمل  - 
  عدم منافسة المستخدم. - 
المشاركة في أعمال التكوین وتحسین المستوى وتجدید - 

 المعارف.
   التزامات صاحب العمل: - ب
  دفع األجر بانتظام                  - 
و  (كالتكوین والترقیة) لمھنیةضمان الحقوق المادیة و ا - 

  التي منحھا القانون للعامل. النقابیة
للعامل.      توفیر األمن و الحمایة و وسائل العمل الضروریة  - 
  احترام العامل و صیانة كرامتھ. - 
  الضمان االجتماعي والتقاعد والراحة.- 
: حددھا قانون العمل فیما تنظیم عالقات العمل الفردیة – 3

 یلي:
     شروط التوظیف: - 1- 3
       سنة. 16ال یقل سن العامل عن  أن -

  منع كل أنواع التمییز بین العمال (السن، الجنس...). –   
توظیف القاصر بناءا على رخصة من ولیھ الشرعي بشرط  - 

  إبعاده عن األعمال المضرة بصحتھ و أخالقھ.
العامل قبل التوظیف إلى فترة تربص (تجریب) ال  یخضع -  

 قبل تثبیت شھر 12ویمكن رفعھا الى  شھرأ 06تتجاوز 
                       . العامل

مدة الزمنیة التي یكون فیھا ھي ال المدة القانونیة للعمل: - 2- 3
العامل تحت تصرف المستخدم حیث تحدد بعد اتفاق 
الطرفین،  غیر أن القانون لم یفرض مدة قانونیة محددة 

)، حیث ثم إجازة 05.00- 21.00باستثناء العمل اللیلي:(
  العمل التناوبي و الساعات اإلضافیة عند الحاجة. 
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 غیابات:الراحة القانونیة و العطل و ال - 3- 3
  الراحة القانونیة و العطل: 

، وأیام للعامل ھو یوم الراحة االسبوعي  ةالقانونیالراحة - 
  .- مدفوعة األجر–االعیاد الوطنیة والدینیة والعطلة السنویة 

أیام مدفوعة االجر بمناسبة حدث  03یستفید العامل من - 
  عائلي (زواج، والدة، وفاة).

  قبل الوالدة وبعدھا. تستفید العامالت من عطلة امومة- 
  

عن فترة غیابھ، إال إذا أعلم  ال یتقاضى العامل أجرا الغیابات:
م لھ تبریرا مسبقا ّ و من ھذه  المستخدم عن غیابھ وقد

  األسباب:
  مھام مرتبطة بالتمثیل النقابي أو المستخدمین.       تأدیة -
  أثناء التكوین      - 
 تأدیة فریضة الحج. - 
یلزم القانون كل مستخدم بتقدیم  : لترقیةالتكوین و ا - 4- 3

دورات تكوینیة للعامل لتحسین مؤھالتھ المھنیة ورفع مستواه 
  الوظیفي (ترقیتھ).

ھو تحسین ورفع مستوى االداء تعریف التكوین:  - 1- 4
المھني للعامل واكتسابھ لمعارف نظریة وتطبیقیة ضروریة 

  ا.لممارسة مھنتھ في نطاق المؤسسة التي یشتغل فیھ
  الترقیة:  - 2- 4
رفع المستوى الوظیفي والمھني للعامل تعریفھا: ھي  - 1- 2- 4

  من درجة الى درجة أعلى منھا.
  حاالت الترقیة:  - 2- 2- 4
الترقیة داخل السلم الوظیفي: االنتقال من درجة  -1- 2- 2- 4

  الى درجة أعلى؛
نقل العامل من منصب الى منصب آخر أھم من  -2- 2- 2- 4

  المنصب األول.
  :تعلیق عالقة العمل(تجمیدھا) – 4

ھي وضعیة قانونیة یتوقف فیھا العامل عن ممارسة عملھ 
دون أن یتسبب ذلك في انھاء عالقة العمل، ویكون ذلك 

  لألسباب التالیة: 
 وجود اتفاق مسبق بین طرفي العقد ینص على ذلك؛ - 
 العطل المرضیة؛ - 
 أداء التزامات الخدمة الوطنیة؛ - 
 ؛ق ممارسة الوظیفةیعل صدور قرار تأدیبي - 
 ممارسة حق االضراب؛ - 
 ؛، كالتفرغ للدراسةالعطل بدون أجر - 
حكم قضائي  حرمان العامل من الحریة ما لم یصدر - 

 نھائي.
 ممارسة مھمة انتخابیة عمومیة. - 

وبعد انقضاء فترة التوقف یدرج العامل في منصب عملھ 
  أو في منصب ذي أجر مماثل

  
سباب قانونیة أو : یعود ذلك ألإنھاء عالقة العمل –5

  اقتصادیة تتمثل في:
أركان  ینتج عن تخلف أحد البطالن أو اإللغاء القانوني: -أ

  عقد العمل أو فسخ العقد من أحد طرفي العقد.
  

  بالنسبة للعقد محدد المدة. انقضاء أجل عقد العمل: - ب
إنھاء العالقة بإرادة العمل، حیث تحرر كتابیا  االستقالة: -ج

  .مع إخطار مسبق
ھو فصل العامل من منصبھ بسبب ارتكابھ لخطأ  العزل: - د

  : ، ویدخل ضمن الخطأ الجسیمجسیم أثناء عملھ
  رفض تعلیمات المؤسسة المستخدمة.  -  

  إفشاء أسرار المؤسسة المستخدمة  -   
  القیام بأعمال عنف قد تلحق أضرار بالمؤسسة -   
  القیام بصفة متعمدة في الحاق أضرار مادیة للمؤسسة. - 
المشاركة في التوقف الجماعي بطریقة تنتھك التشریع  - 

  المعمول بھ.            
  تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل. -   
  و یكون وفق حالتین: العجز الكلي عن العمل: - ه
         صحي.عجز العامل بصفة كلیة بسبب  - 
  .(قوة قاھرة او حادث فجائي)بسبب ظروف طارئة  - 
بحتة، وذلك بعد  ألسباب اقتصادیة ومالیة  التسریح: - و

  استنفاذ جمیع الوسائل التي من شأنھا منع اللجوء الیھ.
  أي غلق المؤسسة. إنھاء النشاط القانوني للمؤسسة: - ز
  حدده القانون.نھایة الحیاة العملیة في سن ی التقاعد: -ح
تنتھي عالقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي : الوفاة -ط

ّ  المستخدم فتنتقل التزاماتھ إلى ورثتھ باستثناء إذا تقرر حل
 .المؤسسة بعد الوفاة

  عالقات العمل الجماعیة 07الوحدة 
  االتفاقیات الجماعیة للعمل: -1

ھي اتفاق  تعریف االتفاقیة الجماعیة للعمل: - 1-1
كتوب یتضمن شروط العمل، یبرم بین المستخدم ونقابة م

 العمال.
   محتوى االتفاقیة الجماعیة للعمل: - 1-2

  التصنیف المھني وما یرتبط باألجور والتعویضات.  .أ 
ل   .ب  اعات العم ا س ا فیھ ل بم اییس العم د مق تحدی

   وتوزیعھا.
   األجور األساسیة الدنیا.  .ج 
اعات   .د  ة والس ة باألقدمی ات المرتبط التعویض

   ضافیة.اإل
   المكافآت المرتبطة باإلنتاجیة.  .ه 
   تحدید التعویضات عن النفقات.  .و 
 .قدرة التجریب واإلشعار المسبق  .ز 
   مدة العمل الفعلي.   .ح 
 الغیابات الخاصة.  .ط 
   الجماعیة إجراء المصالحة في حالة النزاعات  .ي 
 الحد األدنى من الخدمة في اإلضراب.  .ك 
 .ممارسة الحق النقابي  .ل 
ة و   .م  دة االتفاقی ة م امركیفی دھا اجعتھ أو  أو تمدی

 نقضھا.
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  النزاعات الجماعیة للعمل: -2
ھي ذلك  تعریف النزاعات الجماعیة للعمل:- 2-1

بالعالقات  الخالف الواقع بین المستخدم وعمالھ والمتعلق
االجتماعیة والمھنیة واالقتصادیة وشروط العمل ولم یجد 

  لتسویتھ. حل
  تسویة النزاعات الجماعیة للعمل:- 2-2

   المصالحة: - أ
یرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخالف الجماعي في 

مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، والتي تقوم  العمل إلى
  وجوبا بمحاولة المصالحة

   الوساطة: - ب
في حالة عدم المصالحة یتفق الطرفان على تعیین 

تسند الیھ مھمة اقتراح  الوسیط شخص ثالث یدعى
  اعي.تسویة ودیة للخالف الجم

  التحكیم: - ج
في حالة فشل مھمة الوسیط یُلجا إلى التحكیم و یتمثل 

 (محكمین) في قیام الطرفین بتعیین أشخاص خواص
یشكلون محكمة التحكیم، و یصدر قرار التحكیم نھائیا  

یوم الموالیة لتعیین الحكم و یعتبر ھذا  30خالل فترة 
  القرار ملزما للطرفین.

  اإلضراب: - 2-3
   اإلضراب:تعریف  - أ

ھو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسیلة للدفاع عن 
  الدستور. یكرسھالعمال ویعتبر اإلضراب حق  مصالح

  شروط ممارسة اإلضراب: - ب
فشل طرق التسویة الودیة للنزاعات الجماعیة  - 

 التحكیم). - الوساطة -(المصالحة
وذلك یكون قرار اإلضراب بأغلبیة العمال  أن - 

  العامة للعمال.بانعقاد الجمعیة 
 8مسبق للمستخدم ومفتشیة العمل (أي قبل  إشعار - 

  ).أیام قبل تاریخ اإلضراب
  

  : 8الوحدة 
  المیزانیة العامة للدولة وقانون المالیة (الموازنة)

  تعریف المالیة العامة: -1
ھي العلم الذي یدرس القواعد الموضوعیة المنظمة 

لذي یدرس للنشاط المالي للھیئات العامة، أي العلم ا
المواد التي تحصل على اإلیرادات العامة وكیفیة إنفاقھا 

  (نفقات عامة).
  النفقات العامة: -2

ھي مبلغ نقدي یخرج من  تعریف النفقة العامة:- 2-1
الذمة المالیة لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقیق 

  منفعة عامة.
   خصائص النفقة العامة: - 2-2

تنفقھا الدولة من الخزینة تكون مبالغ مالیة (نقدیة)  أن - 
 عینیة، أي تكون في شكل نقود. العامة وأن ال تكون

یخرجھا شخص معنوي عام (الدولة، الوالیة،  أن - 
 الھیئات العامة).…البلدیة

 .تستخدم لتحقیق المنفعة العامة - 
تتأثر باإلمكانیات اإلنتاجیة: بحیث أن كل دولة تحدد   - 

احة فالدول التي مواردھا وإمكانیاتھا المت نفقاتھا حسب
مستوى عال من  تتمتع بثروات طبیعیة كبیرة مع

الكفاءة اإلنتاجیة تستطیع أن تتوسع في اإلنفاق بدرجة 
  .كبیرة

تأثیر النفقة العامة على النشاط االقتصادي : تؤدي  - 
زیادة اإلنتاج الوطني بطریقة مباشرة  النفقة العامة إلى

یادة اإلنتاج ز مثل النفقات االستثماریة كما تؤدي إلى
الوطني بطریقة غیر مباشرة مثل زیادة فرص العمل ، 

النفقة العامة على اإلستھالك وذلك عندما  كما تؤثر
 .اإلستھالكیة تقوم الدولة بشراء السلع

النفقة العامة في تزاید مستمر، ولظاھرة تزاید النفقة    - 
اقتصادیة(التوسع في المشروعات  العامة أسباب

السكك الحدیدیة) وإداریة  كمشروعات الطرق و
 (كزیادة عدد الموظفین في قطاع اإلدارة) وسیاسیة

  ).الدبلوماسي و العسكري (نفقات الدولة في المجال
   تقسیم النفقات العامة حسب الغرض:- 2-3

  نفقات المحافظة على األمن والنظام؛ - 
نفقات الرفاھیة وتشمل قطاعات الصحة والتعلیم  - 

  واالسكان.
ة: تھدف الى زیادة المشروعات نفقات استثماری - 

  العامة؛
  نفقات تحویلیة: مثل االعانات والمساعدات. - 

  وفي الجزائر تقسم النفقات العامة الى قسمین:
وھي التي تدفع من أجل تسییر  نفقات التسییر: - أ

مصالح الدولة وإداراتھا ومؤسساتھا مثل: رواتب 
  الموظفین، شراء مواد ولوازم...إلخ.

وھي النفقات التي تتمیز بطابع  ھیز:نفقات التج - ب
الناتج االستثمار الذي ینتج عنھ زیادة في ثروة البالد (

  ،)PNBالوطني الخام 
  مثل: بناء السدود والمستشفیات وشق الطرقات...إلخ.

  اإلیرادات العامة: -3
ھي األموال التي تحصل  تعریف اإلیرادات العامة: - 3-1

المالیة مصادر من مختلف ال الھیآت العامةعلیھا 
  المختلفة وتخصص لتغطیة النفقات العامة.

  مصادر اإلیرادات العامة: - 3-2
الموارد المالیة التي تحصل  ھي الضرائب والرسوم: - أ

 من األشخاص جبرا بغرض استخدامھاالدولة علیھا 
 .لتحقیق أھداف ذات منفعة عامة

وھي   عائدات ممتلكات الدولة (الدومین): - ب
التي تحصل علیھا الدولة  الموارد المالیةالعائدات أو 

   :ھي من ممتلكاتھا(الدومین)، وتنقسم إلى ثالثة أنواع
ویشمل كل ممتلكات الدولة من   الدومین المالي:  -

  أسھم وسندات في المؤسسات االقتصادیة.
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ویشمل ما تمتلكھ الدولة من  :الدومین العقاري  -
 عقارات.

ویشمل كل ما تمتلكھ  :الدومین التجاري والصناعي  -
  الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.

وھي المبالغ المالیة التي تتحصل  القروض العامة: - ج
االستدانة من الجمھور أو  علیھا الدولة عن طریق

 البنوك أو غیرھا من المؤسسات المالیة مع االلتزام
  برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.

اإلعانات الداخلیة و  مثل فيوتت التحویالت: - د
  الخارجیة التي تتحصل علیھا الدولة.

  المیزانیة العامة: -4
مستند طو طبیعة ھي  تعریف المیزانیة العامة: - 4-1

محاسبیة یتضمن مجموع النفقات واالیرادات العامة 
للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة، والموزعة 

  میة المعمول بھا.وفق االحكام التشریعیة  والتنظی
  خصائص المیزانیة العامة: - 4-2

 تخضع لموافقة السلطة التشریعیة. - 
تتضمن بیان مفصل النفاقات الدولة واالیرادات  - 

 الالزمة لتغطیتھا.
تنجز المیزانیة العامة لفترة زمنیة متصلة (سنة  - 

  مقبلة).
  المبادئ األساسیة للمیزانیة العامة: - 4-2

 تقدیر یزانیة سنة مدنیة كاملةسریان الم مبدأ السنویة: -
 .31/12إلى  01/01كاملة ابتداء من 

كافة اإلیرادات والنفقات مھما كان  تقیدمبدأ العمومیة: -
 ، أو نوعھا أو مصدرھا. حجمھا

یقصد بھ إدراج كافة عناصر اإلیرادات  مبدأ الوحدة: -
في بیانات  جزئتھادون ت والنفقات في بیان واحد

  مختلفة.
تخصیص إیراد معین  عدم التخصص: مبدأ عدم -

لتغطیة نفقة معینة، مثال: عدم تخصیص رسوم 
 الطرق. السیارات إلنجاز

معناه أن یكون التوازن بین اإلیرادات  مبدأ التوازن: -
  والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.

  قانون المالیة: -5
ھو مجموعة من القواعد  تعریف قانون المالیة: - 5-1
تي تنظم التوقعات والتقدیرات التي تحدد خالل سنة ال

  مدنیة جمیع ایرادات وأعباء الدولة.
  یحتوي على بابین: محتوى قانون المالیة: - 5-2

 یتضمن الترتیبات المتعلقة بطرق الباب االول :
تحصیل االیرادات وعملیات القروض الموجھة 
لتغطیة نفقات الخزینة العامة، ویحدد المعطیات 

 لضمان التوازن المالي؛ العامة
 یتضمن الترتیبات التي تحدد المبلغ الباب الثاني :

االجمالي لالعتمادات المخصصة للخدمات 
ویتضمن أیضا والنفقات الخاصة بكل وزارة، 

الحسابات الخاصة بالخزینة العامة والترتیبات 
 التشریعیة المتعلقة باألعباء المالیة الجدیدة.

 
  لرسومالضرائب و ا: 09الوحدة 

  الضرائب : - 1
ھي تأدیة نقدیة تفرض على تعریف الضریبة: - 1-1

االشخاص جبرا من السلطة العامة دون مقابل وبصفة 
 نھائیة من أجل تغطیة النفقات العامة.

  خصائص الضریبة: - 1-2
تؤدى الضریبة نقدا على أساس  :ذات شكل نقدي - 

االت المعامالت االقتصادیة والمالیة تتم نقدا ما عدا الح
  االستثنائیة كالحروب حیث تحصل عینا.

یعني الزام المكلف بالضریبة : لھا طابع اجباري و نھائي - 
بأدائھا عبر الطرق االداریة ویعني أنھا نھائیة كون االفراد 

 یدفعونھا للدولة دون ان تقوم بتعویضھم.
یعتبر دفع الضریبة من األطراف، : العامةلنفقات تغطیة ا - 

  طیة األعباء العامة للدولة.كمساھمة في تغ
  : الرسوم -2
مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا یدفعھ  :الرسمتعریف  - 2-1

 مقابل ما تقدمھ لھم من خدمات لھیئة عمومیة،األشخاص 
كرسوم الوثائق اإلداریة (بطاقة التعریف ، جواز 

  )السفر...الخ
   :الرسمخصائص  - 2-2
 مبلغ نقدي یدفع للدولة.   - 
      ویدفع من طرف المتحصل على الخدمةیفرض جبرا  - 
  .یفرض مقابل خدمة خاصة یتحصل علیھا دافع الرسم- 
القواعد التي یتعین على  مجموعة :قواعد الضریبة -3

المشرع إتباعھا و مراعاتھا عند وضع أساس النظام 
  في الدولة: الضریبي

المساواة بین المواطنین في أداء  من خالل :قاعدة العدالة - أ
  .ضریبةال

محددة الضریبة أي تكون  :قاعدة الیقین(الوضوح) - ب
 .وواضحة

أي تنظیم قواعد الضریبة  :قاعدة المالئمة في الدفع - ج
(عدم التعسف في  بصورة تالئم ظروف المكلفین بھا

 اجراءات التحصیل)
أي لجوء ادارة الضرائب  :قاعدة االقتصاد في التحصیل - د

الضرائب ال تكلف  إلى إتباع طرق و أسالیب تحصیل
 .عند عملیة التحصیلكبیرة  صرف مبالغ

                    :أھداف الضریبة -4
  تستعمل لتغطیة النفقات العامة. :الھدف المالي - أ

 الدورة عبر االستقرار تحقیق الھدف االقتصادي: - ب
 فترة أثناء الضرائب تخفیض طریق عن االقتصادیة

 أجل من التضخم فترة ناءأث زیادتھا وو االنكماش  الركود
  . الشرائیة القدرة على الحفاظ
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إعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة  :الھدف االجتماعي - ج
اإلجتماعیة وتقلیص الھوة بین  تحقیق العدالةلالفئة الفقیرة 

   الفئات الفقیرة والغنیة
  . تحقیق التوازن الجھوي مثل: الھدف السیاسي - د
  
                    :أنواع الضرائب -5
 على تفرض التي الضرائب ھي :الضرائب المباشرة - 5-1

  اسمیة، قوائم بواسطة تحصیلھا ویتم .والثروة الدخل
 تفرض التي الضرائب ھي الضرائب الغیر مباشرة: - 5-2

  .المؤداة الخدمات و االستھالك و التداول على عملیات
ویقصد بھ المعالجة الفنیة  :التنظیم الفني للضریبة -6

المتبعة في تحدید وعاء وسعر  للضریبة أو القواعد الفنیة
              .وتحصیل الضریبة

 للضریبة الخاضعة المادة ھب یقصد وعاء الضریبة:- 6-1
 :طریقة تحدید وعاء الضریبة

بحیث یؤخذ بعین : الضریبة لوعاء الكیفي التحدید - أ
  : الظروف الشخصیة للفرد وتتمثل فیما یلي اإلعتبار

       كزه العائلي واإلجتماعي مر - 
  .      مصدر دخلھ -    
  .مركزه المالي -   
ناك عدة طرق ھ :الضریبة لوعاء الكمي التحدید  - ب

  :المادة الخاضعة للضریبة لتقدیر قیمة
 : كأن تقدر دخل الشخص عن طریقة المظاھر الخارجیة -

 .طریق السیارات التي یملكھا
 ستنادا على بعض المؤشرات: إ طریقة التقدیر الجزافي -

كرقم األعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة 
  .للطبیب

: وھو التصریح الذي یقدمھ  المباشر طریقة التقدیر- 
 .المكلف بھا إلى مصلحة الضرائب

: وذلك عن طریف  بواسطة مصلحة الضرائب التقدیر- 
 مناقشة المكلف بالضریبة أو فحص دفاتره وسجالتھ

   .المحاسبیة
 الواجب الضریبة نسبة أو معدل ھوسعر الضریبة:  - 6-2

 الضریبة سعر تحدید یتم و .بھا المكلف طرف من دفعھا
 : التالیة لألسالیب وفقا

 على األسلوب ھذا یعتمد : التوزیعیة الضریبة أسلوب - 
 . الضریبة حصیلة مقدار

 بنسبة الضریبة ھذه تفرض : النسبیة الضریبة أسلوب - 
 . الضریبي الوعاء قیمة تغیرت مھما ثابتة و محددة

 ھي التصاعدیة الضریبة : التصاعدیة الضریبة أسلوب - 
 الخاضعة المادة كمیة بحسب نسبتھا تتزاید التي الضریبة
  .الضریبي الوعاء حجم بحسب أو للضریبة

 و اإلجراءات مجموعةیتمثل في  تحصیل الضریبة: - 6-3
 الخزینة إلى بھا المكلف من ریبةالض لنقل المتبعة القواعد

، حیث یتم تحصیل لھا المنشئة الواقعة أساس على العمومیة
  الضریبة وفق أحد الطریقتین:

أي یقوم المكلف  : طریقة التحصیل المباشر  -  أ
بالضریبة بدفعھا إلى إدارة الضرائب من تلقاء 

  نفسھ
بحیث یقوم التحصیل عند المنبع :  طریقة - ب

لضریبة من دخل المكلف صاحب العمل بخصم ا
توزیعھ بحیث یتسلم الشخص المعني دخال  بھا قبل

  صافیا مقتطع منھ الضریبة
  
  

  الضریبة على الدخل االجمالي 10الوحدة: 
  االجمالى الدخل على الضریبة تعریف-1

ھي تلك الضریبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق 
  للمكلف بالضریبة من مصادر متعددة.

من قانون الضرائب: " یتم تأسیس 01مادةفقد نصت ال
ضریبة سنویة وحیدة على دخل األشخاص الطبیعیین 
تسمى ضریبة على الدخل اإلجمالي تفرض على الدخل 

  الصافي اإلجمالي للمكلف بالضریبة". 
تتمیز  الدخل االجمالى: على الضریبة خصائص-2

  بالخصائص التالیة:
 .ضریبة تفرض على األشخاص الطبیعیین 
 یبة سنویة: تستحق كل سنة على أساس ضر

المداخیل واألرباح التي حققھا المكلف بھا خالل 
سنة الماضیة.                                                                                                                 

 لدخل الصافي اإلجمالي ضریبة إجمالیة: تشمل ا
المتحصل علیھ بعد طرح التكالیف المنصوص 

 علیھا قانونا من الدخل اإلجمالي الخام.
 .ضریبة تصاعدیة: تزداد كلما ارتفع الدخل 
  ضریبة أحادیة: ضریبة وحیدة تشمل كل أنواع

 وأصناف الدخل.
  یلزم المكلف بالضریبة بتقدیم تصریحیھضریبة :

 .تصریح شامل لدخلھ السنوي
 .ضریبة تحصل بنسب مثبتة  في جداول 

حسب  اإلجمالي: الدخل على الضریبة تطبیق مجال- 3
 من ق ض: 3المادة رقم 

 للضریبة على الدخل الخاضعون األشخاص-1- 3
  و ھم.االجمالى:
  األشخاص الطبیعیین  الدین لھم مقر إقامة جبائي في

 الجزائر، وھؤالء ھم:
 ر أو األشخاص الذین  یملكون سكنا(إیجا

 ملكیة).
  األشخاص الذین لھم مقر اإلقامة الرئیسي أو

 مقر مصالحھم الرئیسي في الجزائر.
  األشخاص الذین یمارسون نشاطا مھنیا بصفة

 أجیر أو بصیغة أخرى.
  أعوان الدولة الذین  یمارسون مھامھم أو

مكلفون بمھمة في بلد أجنبي ال یخضعون في 
 ھذا البلد لضریبة على دخلھم.
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 ص الذین یحملون الجنسیة الجزائریة األشخا
أو األجنبیة سواء كان مقر إقامة جبائي في 
الجزائر أم ال یخضعون للضریبة على الدخل 
اإلجمالي في الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة 

 مبرمة مع دول أخرى.
  األشخاص الذین لھم مقر إقامة خارج الجزائر لكن

    مصدر مداخیلھم جزائري.
ى قانون الضرائب الجزائري من الضریبة :أعفاإلعفاءات

على الدخل اإلجمالي األشخاص الذین یقل أو یساوي 
دخلھم الصافي اإلجمالي السنوي المبلغ المحدد في جدول 

دج)، كما أعفى القانون من ھذه 18000الضریبة (
الضریبة السفراء واألعوان الدیبلوماسیون والقناصلة 

 68ى ذلك تتضمن المادة واألعوان القنصلیون، باإلضافة إل
من قانون الضرائب الجزائري إعفاءات تشمل المجاالت 

  التالیة:
األشخاص الحاملون لجنسیة أجنبیة ویعملون في  -

 الجزائر في إیطار إتفاقیات التعاون الدولیة
المبالغ المالیة المدفوعة في إلیطار تشغیل  -

 الشباب(أجور).
 تعویضات مصاریف النقل أو المھمة. -
 ت المنطقة الجغرافیة.تعویضا -
 المنح ذات الطابع العائلي. -
 التعویضات المؤقتة. -
  معاشات المجاھدین. -

  الدخل الخاضع للضریبة - 3-2
  تعریف الدخل الخاضع للضریبة - أ

ھو األرباح واإلیرادات والمداخیل والریوع التي یتحصل 
   علیھا األشخاص الطبیعیون خالل سنة.
ضریبة من مصادر ھو الدخل الذي یحققھ المكلف بال

  مختلفة تعود إما لمھمة یمارسھا أو لرؤوس أموال یمتلكھا.
  وھي:: تحدید أنواع المداخیل - ب

 .األرباح الصناعیة والتجاریة والحرفیة 
 .أرباح المھن غیر التجاریة 
 .المداخیل الفالحیة 
  المداخیل العقاریة المتأتیة من إیجار الممتلكات

 .العقاریة المبنیة وغیر المبنیة
  مداخیل رؤوس األموال المنقولة (المتعلقة بأسھم

 الشركات).
 .المرتبات واألجور والمنح والمعاشات 
  فوائض القیمة للتنازل عن العقارات المبنیة وغیر

  المبنیة.
  :      طرق دفع الضریبة على الدخل االجمالى   -4

 طریقة النظام الحقیقي (التورید المباشر)  .أ 
یقدمھ وجوبا المكلف تعتمد على التصریح الذي 

بالضریبة إلجراء العملیات التي نتج عنھا الدخل 
الخاضع للضریبة لمفتش الضرائب المباشرة لمكان 

وجود موطنھ الجبائي .وھذا التصریح ھو وثیقة تسلم 
  من طرف أدارة الضرائب . 

 النظام الجزافي  .ب 
یعتمد ھذا النظام على تقدیر عام للضریبة من طرف 

تند إلى بعض المظاھر الخارجیة إدارة الضرائب یس
  للشخص لتحدید الربح الجزافي.

  االقتطاع عند المصدر(المنبع)  .ج 
یقوم ھذا النظام على اقتطاع مبلغ الضریبة على الدخل 
اإلجمالي بصفة مباشرة من الدخل قبل دفعھ إلى 
المكلف بالضریبة.حیث  یخضع لالقتطاع من المصدر 

جور المدفوعة للضریبة على الدخل  المرتبات واأل
للموظفین والعمال و المداخیل المقبوضة من 

  المخترعین أو المؤلفین..... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                    2016                          2015منقحة من طبعة مزیدة  نسخة                    ت إ     3ملخص القانون  10

  یوزع مجانا
  
 




