اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :القانو

الشعبة :تسيري واقحصاد املدة 20ساعات ونصف

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

مجموع

الجزء األول( 16ن)
-1
-2

تعريف قانون العمل:ىو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية واالقتصادية التي تحكم وتنظم العالقات
القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
التزامات العامل و صاحب العمل:

01

05

 إلتزامات العامل:
-

االلتزام بأداء العمل :وىو تنفيذ العمل المتفق عميو بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل.
االمتثال ألوامر وتعميمات المستخدم.

االلتزام بالسر الميني:تقوم العالقة المتبادلة بين العامل و المستخدم عمى أساس الثقة المتبادلة .

0.5×5

االلتزام بعدم منافسة المستخدم أو مزاولة نشاط يتعارض مع طبيعة العمل.
االلتزام ببدل الجيد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل.
 التزامات صاحب العمل:

دفع أجره بانتظام .

تمكين العامل من التمتع بحقوقو المادية والمينية والنقابية التي منحيا إياه القانون.

0.5×3

احترام العامل و صيانة كرامتو ،و توفير األمن و الحماية من المخاطر .
05

الجواب الثاني:
 -1تعريف اإليرادات العامة:ىي المبالغ النقدية التي تتحصل عمييا الدولة من مصادر مختمفة ،تخصص لتغطية 01.25
النفقات العامة ،ويتم تحصيل اإليرادات العامة عمى أساس مبدأ المساواة في األعباء بين المواطنين خاصة

في مجال الجباية .

 -2مختمف مصادر اإليرادات العامة:
-

الضرائب والرسوم :تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عمييا من األشخاص جب ار بغرض استخداميا
لتحقيق أىداف ذات منفعة عامة.

عائدات ممتمكات الدولة (الدومين) :وىي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عمييا الدولة من
ممتمكاتيا(الدومين)  ،وتنقسم إلى ثالثة أنواع ىي :
 الدومين المالي  :ويشمل كل ممتمكات الدولة من أسيم وسندات في المؤسسات االقتصادية.
 الدومين العقاري  :ويشمل ما تممكو الدولة من أراضي و عقارات.

 الدومين التجاري و الصناعي  :ويشمل كل ما تمتمكو الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي
وتجاري.
-

0.75

القروض العامة :وتعتبر من اإليرادات العامة غير العادية التي تمجأ إلييا الدولة .
التحويالت :وتتمثل في اإلعانات الداخمية و الخارجية التي تتحصل عمييا الدولة.

صفاة  1تن 4
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الجواب الثالث:

 -1الشروط الواجب توافرىا ليكون النزاع جماعيا:

 -أن يكون النزاع جماعيا في أطرافو حيث يشمل الخالف جميع عمال المؤسسة أو مجموعة من ھم.

 -أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعمق سبب النزاع بمصمحة مشتركة بين العمال ومن ذالك المطالبة بتطبيق 01×2

نص قانوني لفائدة العمال أو الزيادة في األجور أو تحسين ظروف وشروط العمل.
 -2المصالحة القانونية كما حددىا القانون:

يرفع المستخدم أو ممثمو العمال الخالف إلى مفتشية العمل المختصة إقميميا لتقوم وجوبا بالمصالحة

بين الطرفين و استدعائيم في جمسة أولى في أجل أقصاه أربعة أيام بعد إخطارىم قصد تسجيل
موقف كل طرف في المسألة أو المسائل المتنازع عمييا،و في ىذه الحالة يجب عمى طرفي الخالف
حضور جمسات المصالحة التي ينظميا مفتش العمل و عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي ال

02.5

تتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الجمسة األولى ﹸيعد المفتش محض ار يوقعو الطرفان يدون فيو
المسائل المتفق عمييا و التي لم يحصل بشأنيا اتفاق ،في حالة فشل المصالحة عمى الخالف

الجماعي يعد مفتش العمل محض ار بعدم المصالحة .

 -3إذا فشمت طرق التسوية الودية ،اإلجراء القانوني الذي يمجأ إليو العامل ىو اإلضراب.

 شرح ىذا اإلجراء:اإلضراب ىو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل ،و يعتبر من الحريات العامة التي كرسيا
الدستور الجزائري .

0.5

01

الجزء الثاني
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنفس األسباب التي تنقضي بيا الشركات التجارية كانتياء أجميا 01
أو انتياء اليدف الذي قامت من أجمو .وتنقضي كذلك بسببين خاصين ىما:

 -1إذا ما فاق عدد الشركاء  20شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة لمورثة مع
باقي الشركاء األحياء.
 -2إذا ما قل رأسماليا عن  100000دج و لم يرتفع إلى ىذا المبمغ خالل سنة .

صفاة  0تن 4
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العالمة
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الجواب األول:

21

التزامات المشتري اتّجاه البائع:

يترتب عمى عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسميم المبيع وتحمل نفقات المبيع

أ /االلتزام بدفع الثمن :بحيث يمتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عميو في مكان تسميم المبيع ،مالم
يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

ب /التزام المشتري بدفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم اإلعالن العقاري
والتوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسمم المبيع ما لم يوجد اتفاق

يقضي بغير ذلك.
جـ /االلتزام بتسمم المبيع :يتم تسمم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عمييما في العقد
دون تأخير وباستثناء الوقت الذي تتطمبو عممية االستالم.

الجواب الثاني:
 /1تأسيس شركة التضامن :تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط
الشكمية ،بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق ( 545ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشير (548
ق.ت .ج) ،وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني لمسجل التجاري بالعاصمة أو
مصمحة السجل التجاري عمى مستوى الوالية ،ويجب كذلك نشر ممخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى
النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية - :أسماء الشركاء وأسماء مديري األعمال
المأذون ليم بالتوقيع عن الشركة -العنوان التجاري لمشركة ورأس ماليا -تاريخ بدا ونياية الشركة.
 /2انقضاء شركة التضامن :تنتيي شركة التضامن بأحد األسباب الواردة في المادتين 562و 563من
ق.ت.ج كما يمي:
 تنتيي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون األساسي لمشركة. تنحل الشركة في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعو من ممارسة مينتو التجارية أو فقدان أىميتو.ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطيا إذا نص القانون التأسيسي عمى ذلك أو بقرار يتخذ
بإجماع الشركاء.

صفاة  3تن 4
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مجموع
06

 /1حالة العامل " عمر" :تعمق عالقة العمل.

 /2نعم لو الحق في استئناف العمل مع نفس المؤسسة عند عودتو من الخارج

01
01

وذلك بالرجوع لممادة  64من قانون العمل :حيث تعد أسباب تعميق عالقة العمل فيما يمي:
 -وجود اتفاق متبادل بين الطرفين يسمح لمعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزاماتو المينية ألسباب موضوعية

0.5

مختمفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضيا.

0.5

 -حالة االستيداع القانوني كالتفرغ لمدراسة والتكوين أو العالج.

0.5

 -ممارسة حق اإلضراب.

0.5

 -العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.

0.5

 -صدور قرار تأديبي يعمق ممارسة الوظيفة.

0.5

 -حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نيائي ضده.

مالحظة :يعاد العامل إلى منصبو أو منصب مماثل لو بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعميق عالقة العمل.

01

الجزء الثاني:
مضمون االتفاقية الجماعية لمعمل :المادة  120من ق.ع.ج" تعالج االتفاقية الجماعية التي تبرم حسب الشروط

0.5

التي يحددىا ىذا القانون شروط التشغيل والعمل ويمكنيا أن تعالج خصوصا العناصر اآلتية:

* التصنيف الميني.

0.25

* مقياس العمل بما فييا ساعات العمل و توزيعيا.

0.25

* األجور األساسية الدنيا المطابقة.
* التعويضات المرتبطة باألقدمية والساعات اإلضافية و ظروف العمل بما فييا تعويض المنطقة.
* المكافآت المرتبطة باإلنتاجية ونتائج العمل.

0.25
0.25
0.25

* كيفية مكافأة فئات العمال المعنيين عمى المردود.

0.25

* تحديد النفقات المصرفية.

0.25

* فترة التجريب واإلشعار المسبق.

0.25

* مدة العمل الفعمي التي تتضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات التوقف عن

0.25

* الغيبات الخاصة.

0.25

النشاط.

* إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل.

0.25

* ممارسة الحق النقابي.

0.25

* الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب.

0.25

* مدة االتفاقية و كيفيات تمديدىا أو مراجعتيا ونقضيا.

0.25

مالحظة :تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى.

صفاة  4تن 4
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