
 2019/  2018ال��س� ال�راسي :         تاوق��                                            –ثان�ة زروقي ال��خ 
 و ن$ف ــانــــــــــــــــال�ــــــ�ة : سـاع�ـ       ت إ                                                            03الق�� : 

&يخ�&ار اال�(� في مادة القان�ن   ال
 ال��ض�ع األول 

 نقا=) 06ال)7ء األول : (

 اش�ح حاالت ال��ق�ة ؟-1
ب�F خ$ائD ال��7ان�ة العامة ؟ -2
 م�ى Jع�&� ال7Iاع ج�اع�ا ؟-3

       نقا=)06:( ال)7ء الLاني      
 :ال��IOة ال)�ائ� Uإح�S ال�الي اإلعالن على م��Pد اOلع   
 ، رق�18 رق�  ال�قة ال�اUع ال]اب1Z  رق� ع�ارة بF بلة أح�� حي تل��ان ب&ل�Jة كائF سIWي ذو OاUع عقار ب�ع ((

ات$ل م��Pد  بIاءا عل�ه) ، و  دج   :5000000,00 ال�قة سع� ، لل��� ع&� ال�ح�F مل` ال�قة  ، 2م 76 م�اح�ها
fاح$U القان�ن�ة.ج�اءاتإلل وفقا ال&�ع ع�ل�ة و ت�� ال�قة 
 و اع��ادا على ما درس�: ال��Iان]القا مF   :ال�]ل�ب

  هش�وOم&�Iا ؟  ال�قة ت�Lل ماذا.1
2.Fل�ة اإلج�اءات ب�Wال� fىات&اعها ال�اج� .نافkا العق�J$&ح ح
 ماهي آثار العق� Uال�I&ة لل��� م��Pد ؟  .3

 nالLنقا=)08:( ال)7ء ال
:�Iال� 

أن�أ ال��� ف�حات ش�uة �Uف�ده تs�I في م)ال ان�اج و ب�ع ال���وrات الغازة واس�فاد مF دع� ال�oس�ة ال��IOة 
� االس��Lار ، وxف ثالثة ع�ال اضاف��F خالل ف$ل ال$�ف �uن أن ت)ارته ت7ده� في هkا الف$ل ، لIwه Uع� �[�ل

f معل�مات إلح�S ال��uات ���ال�Iاف�ة في هkا ال�)ال م�ا جعله Jق�م ب��ق�ف هkا م�ة الحy أن أح�ه� Jق�م ب
  العامل . 
 و اع��ادا على ما درس�: ال��Iان]القا مF ال�]ل�ب : 

 ب�ر اجاب�` ؟ ف�حات ال���  ك�ف ت��ى ال��uة ال�ي اس�ها.1
2.Fأس��ها ؟  اإلج�اءات ب�� ال�Wل�ة ل
 م�ضPا ال�&f. ع�فه؟ ال�&�م ب�F ال��uة و هoالء الع�ال االضاف��F ما ن�ع عق� الع�ل .3
 وضح اجاب�`؟ هل ت�ق�ف ذل` العامل صP�Pا .4

هkا العامل . م$��اذ�u حال��F تoد{ الى نف|  -
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22--Dخ$ائ Fخ$ب� Fب�
م�ى Jع�&� الIم�ى Jع�&� ال7Iاع-3

UUإح�Sال�اليال�اليإلعالناإلعالنex/     نقا=)نقا=)0606:(:(لLاني
تتل��انب&ل�Jةب&ل�JةكائFكائIWFي

Fع&� ال�حلل��� ع&� ال�ح� ��،
القان�ن�ةإلج�اءاتج�اءاتلإللفقا

درس�:ى ما درس�:

..نافkانافkاالعق�العق�&ح

 واس�فاد مFالغازة واس�فاد مF دع�

s

 ت7ده� في)ارته ت7ده� في هkا الف$
ا جعله Jق�مل م�ا جعله Jق�م ب��ق�ف
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 ال��ض�ع الLاني
 نقا=) 06: ( ال)7ء األول

1-Fام~� ع�ف ش�uة ال
 أذ�u أس&اب انق~اء ش�uة ال��اه�ة ؟-2
 ما ال�ق$�د Uال��ة القان�ن�ة للع�ل ؟ -3

 نقا=) 06(: ال)7ء الLاني
 �Iال� : 

�ه تع�د تI|ع&� ال�J ���Pغل W�uا على شاOئ ال&��U �PيIة �wة  ملJمقابل دفع م&لغلل&ل� `�wشه�{ لقاء شغله لل  ،
أن ال�w` في حالة ردي�ة فقام ب�فع ان�غاله لل&ل�Jة ال�ي قام� ع&� ال���P ص]�اف الحy االل��س� ال�P~�� وخالل 

 على شاOئ ال&�P. ب��م�� uل األك�اك ال�اUعة لها ال��ج�دة
 و اع��ادا على ما درس� أجf على األس�لة ال�ال�ة: ال��Iان]القا مF :  ال�]ل�ب

 ك�ف ن��ي ال�&الغ ال�ي أنفق�ها ال&ل�Jة في ع�ل�ات ت�م�� األك�اك ؟ ع�فها ؟ ث� ب�F تق���اتها في ال)7ائ� .1
 اش�ح م$ادر هkه ال�&الغ .2
 FW�J لل&ل�Jة أن ت�$D م�اخلها مF األك�اك ل��م��ها؟ ب�ر اجاب�` . هل.3

nالLنقا=) 08(: ال)7ء ال 
 �I1ال� : 

ت� تع��F ال��� أح�� uأس�اذ م��Dr في اح�S الLان�ات  بIاءا على ن)احه في م�اUقة ت��xف األساتkة  ، ون��ا ل�wنه 
مF أجل تF��P ال����S و ت]�� ال�عارف ، وrع�  خارج أوقات الع�ل تلقى األس�اذ دورسا وج�ي� على م��ان ال�عل�� 

�ه في مI$&ه مF ق&ل ل)Iة ب�ئاسة مف�� ال�ادة .�&Lفاءته ت� تu أن أب�ز 
 �I2ال�:  

مع العل� أن   U15/03/2017اع�&ار األس�اذ أح�� ع~� في نقاUة االساتkة  دخل مع أساتkة  الLان�ة في إض�اب ي�م 
.10/03/2017ض�اب uان ي�م اإلشعار Uاإل

 و اع��ادا على ما درس� أجf على األس�لة ال�ال�ة:  02و  01ال��Iان]القا مF : ال�]ل�ب
 ما ن�ع عق� الع�ل في هkه الPالة ؟ ع�فه .1
 ماهي الPاالت ال�ي ت��ح له Uالغ�اب دون ان Uفق� أج�ه ؟.2
 ال�روس ال�ي تلقاها األس�اذ خارج أوقات الع�ل ؟ ع�فه ك�ف ت��ى.3
 اف��اضا أن األس�اذ ت� اس��عاءه ألداء ال��مة ال��IOة في نهاJة ال��س� ال�راسي .4

 ك�ف ت��ي هkه ال�ضع�ة ؟ ع�فها -
5. � هل Jع�&� هkا االض�اب  قان�ن�ا ؟ و ل�اذا ؟  ، اإلض�اب  Uع� تع�
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msm �Iال� �I� :mا عW�u غل�J ���Pال ��u غل�J ���
 ��~P�الالالصص]�االاال ل��س� ل��س� 

ل�اUعة لها ا�اك ال�اUعة لها ال��ج�د
F�Iال��Iادا على���و اع��اداو اع

فق�ها ال&ل�Jة في أنفق�ها ال&ل�Jة في ع�

مF األك�اك ل�لها مF األك�اك ل��م��

ءا على ن)احه  بIاءا على ن)احه في م
مF أجل ت�PمF أجل تF��P ال��ل

دة .

/0303//1515 �ب ي�م 
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 ال��ض�ع االول
 نقا
) 06( ال��ء األول :

حاالت ال��ق�ة ؟-4
 ب*قل ، ال&%�في ال"ل! داخل �ال��ق�ة ت�عل�:   1 ال�الة
 . م*ها أعلى درجة إلى درجة م. العامل
 أه! آخ� م*<= إلى م*<= م. العامل نقل:    2 ال�الة

 . االول م.
 ب�. خ<ائC ال��Bان�ة العامة ؟ -5

 .ال�J�Kع�ة ال"لIة لB&افقة تFGع -
- .BFولة ل*فقات مف<لة ب�انات ت�Lالالزمة واإلي�ادات ال 

.ل�غ��Iها
- Lدة لف��ة تعLة م�*"� مقSلة 
 شروط  النزاع الجماعي للعمل :  -3
أن يكون يشمل الخالف جميع العمال أو مجموعة منهم . -

أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق بمصلحة  -
 ظروف امشتركة بين العمال كالزيادة في االجور او تحسين 

       نقا
)06:( ال��ء الTاني

 مايلي :  ال�SBعال��ام الSائع ب*قل   :ال�Bل  -1��KJو ، 

 في لل&ج&د قابال أو ال�Sع وقY م&ج&دا WX&ن  أن  -
 الB"�قSل. 

 ب*&عه  أو  ب]اته إما لل�ع�. قابال أو مع�*ا WX&ن  أن  -
 أو ، ��SIع�ه ال�عامل غ�� خارج ع.  : ال�SBع م�Kوع�ة -

!W�� واآلداب العامة .  لل*_ام ، و غ�� مGالًفا القان&ن 
 ملdا للSائع وقY الSائع اذا bان مع�*ا ب]اته .  -
 الWKل�ة اإلج�اءات  -2

الB&ث� وف�  م. �gف  رسBي عقL ت���J هي : أ. ال�dا�ة
�اللغة ت�d= أن على ال<�غة ال�س�Bة ال�ي حLدها القان&ن  

 .  واضح نC في الع��iة
ح�n ت&دع ن"Gة م*ه في  الغ�� إعالم وه& : اإلشهار ب.

 ال�Bاف_ة العقارJة ال�ي Xقع العقار في دائ�ة اخ�<اصها
3-  ( q��KBال ) د&Bم� L�"ة للS"*ال� Lآثار العق 

 ال*قqL الBT. بLفع الq��KB  يل��م : الBT. بLفع االل��ام-
 ه]ا في تغ�� �X<ل ل! ، ما العقL في عل�ه ال�Bف�
.BTال =S"� Cادة أو نقJع، في ز�SBفع الLJفي و  

 XقFي �غ�� ذلs اتفاقي&جLل!مات"ل�! ال�SBع  مWان
 الq��KB  ي��Bل :ال�SBع نفقات بLفعالq��KB  ال��ام -

 و اإلعالن العقارq  ورس&م والIا�ع ال�"��ل نفقات
�غ�� XقFى قان&ني نC ي&جL ل! ما ال*فقات م. وغ��ها 

sذل  . 
 في ال�g  q��KBف م. ال�SBع اس�الم ي�! : ال�SBع ت"ل!-

 .تأخ�� العقL دون  في عل�هBا ال�Bف� والWBان ال�مان
nالT08:( ال��ء ال(
 نقا

ذات الw"Bول�ة مwس"ة ذات الCGK ال&ح�L و "  -1
تF! شG<ا واحLا"  الL�Bودة

 الWKل�ة ل�أس�"ها ؟  اإلج�اءات -2
الb�Kة م"S&قا أو  ت���J عقL رسBي ع*L م&ث� ي�BF. اس!

ها و غ�ض لها وم�S&عا �عSارة" ش.ذ.م.م" مع ب�ان رأسBا
س*ة 99ال�ي ال ت�LJ ع.  مLتها 

كBا �X= أن تKه� الb�Kة ع. �J�g ق�Lها في ال"�ل -
 qال��ار. 

 ما ن&ع عقL العBل  -3
عقL م�W&ب ي�Sم لLBة زم*�ة  عقL العBل م�Lد الLBة: ه& -

 ت�ايL العBل أو أسSاب م&س�Bة  �"S= :  م�Lدة 
4-  �J�g .الع�لت&ق�ف العامل ص���ا  ع =S"�ارتdا�ه  

Iه*يألنهج"�!  أألخBاء ال"� الKإف� قام 
 اذ�b حال��. :  -
رف| دون ع]ر معق&ل ت*ف�] تعل�Bات الLG�"Bم  -
 غ�� قان&ن�ةإذا شارك في ال�&قف ال�Bاعي للعBل �J�Iقة -
 إذا قام �أعBال ع*ف تل�� خ"ائ� �الwBس"ة . -
�<فة م�عLBة في إل�اق أض�ار مادXة. - =S"أن ي� 
- GBل و ال&�dإذا ت*اول الL. س"ةwBرات داخل ال 
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ما ن&عما ن&ع ع--33
--Lل م�Bالع LلعقBالع Lعق

�"S= :  ةم�Lدة   : =S"� Lت�ت�اي
لعامل ص�&ق�ف العامل ص���ا  

قام �إفKاء ال"قام �إفKاء ال"�هألنه

"Bات الBاق&ل ت*ف�] تعل�Bف�] تعل�
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عامل
: 2ال�الةال�الة

..االولاالولم.م.
ب�. خب�. خ<ا--55
ال�ال"لIال"لIةلB&افقةلB&افقةFع

ل*فقاتمف<لةمف<لةتب�انات

ةمقSلة"*ة
لعمل : عي للعمل : 

لعمال أو مجموميع العمال أو مجموعة

حيث يتعلق باعيا حيث يتعلق بمصل
  ظظروف احسين ر او تحسين 

ي :  مايلي : 

غ��Bل �BJ�Iاعي للعBل �J�Iقة 
�الwBس"ة ."ائ� �الwBس"ة .

 أض�ار مادXة. أض�ار مادXة.
eس"ة .
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 ال��ض�ع الLاني
 نقا
) 06: ( ال��ء األول

 ع�ف ش�bة ال�Fام. -1
X"أل ف�ها الsJ�K ع.  ، أو أك�T ش��WJ.ت�d&ن م.  هي ش�bة 

وت"Bى �أسBاء ، دي&ن الb�Kة م"wول�ة شG<�ة تFام*�ة 
غ��  �هالb�Kاء ،و�WJ"= الsJ�K ف�ها صفة ال�اج� وتع��S ح<

 أو لل&رثة .قابلة االن�قال للغ�� 
 أسSاب انقFاء ش�bة الB"اهBة ؟  -2

ت*�ل ش�bة الB"اهBة �انقFاء أجلها الL�Bد في القان&ن  -
األساسي.

ذا خف| األصل ال<افي للb�Kة �فعل الG"ائ� الTاب�ة في إ -
فإن م�ل~ ، وثائ� ال�"ا�ات إلى أقل م. رiع رأسBال الb�Kة 

للB<ادقة على  اإلدارة مل�م خالل األشه� األرiعة ال�ال�ة
ال�"ا�ات ال�ي KbفY ه]ه الG"ائ� �اس�Lعاء ال�Bع�ة العامة 

  .Lم حل الb�Kةغ�� العادXة ال�ي ي�G] ق�ارا �Kأن حل أو ع
انGفاض عLد الB"اه�B. الى اقل م. ال�L االدنى القان&ني (  -

 ش�bاء ) 07
�الLBة القان&ن�ة للعBل  -3 

هي الف��ة ال�م*�ة ال�&م�ة او االسS&ع�ة ال�ي يل��م العامل �قFائها 
في مWان عBله ، و ت�Lد ع. �J�g ال�فاوض ب�. األ�gاف 

الBع*�ة �اس�T*اء العBل الل�لي م. ال"اعة ال�اسعة ل�ال إلى 
الGام"ة صSاحا و WBX. الل�&ء إلى العBل ال�*اوiي وال"اعات 

 اإلضاف�ة إذا اق�YF ال�اجة . 
 نقا
) 06(: ال��ء الTاني

 ال*فقات العامة: -1
هي مSلغ نق�GX qLج م. ال]مة الBال�ة لCGK مع*&q عام 

 ق<L ت�ق�� م*فعة عامة.
هي ال*فقات ال�ي ت"Bح ب�غ�Iة ال*Kا
 العادq نفقات ال�"���:  -

 :للLولة وتBKل م�Gلف ال*فقات اإلدارJة م*ها 
 والGارجي).أعSاء الLي. العB&مي (الLاخلي  -
 تG<�<ات ال"لIات العB&م�ة ل"�� م<الح ال&زارات  -
 االعانات ال�Bل�ة و الLول�ة  :ال�Lخالت العB&م�ة  -
االس�BTارات الB&جهة لقIاعات ال*Kا
 اإلدارq  نفقات ال��ه��: -

... واالج�Bاعي واالق�<ادq في الLولة مTل: ال��Bوقات، الB*اج!
 م<ادر االي�ادات -2
 

 �ادات العادXة : االي -أ
الB&ارد الBال�ة ال�ي ت�<ل عل�ها هي   ال�Fائ= وال�س&م: -

ل��ق�� م*فعة  الLولة م. األشGاص ج�Sا �غ�ض اس�LGامها
 .عامة

 ال�ي وهي الB&ارد الBال�ة  عائLات م�Bلdات الLولة (الLوم�.):-
  :هي ت�<ل عل�ها الLولة م. م�Bلdاتها وت*ق"! إلى ثالثة أن&اع

 الLوم�. ال��ارq وال<*اعي  الLوم�. العقارq. . الLوم�. الBالي
 االي�ادات غ�� العادXة :  -ب

وهي الSBالغ الBال�ة ال�ي ت�<ل عل�ها الLولة  الق�وض العامة: 
 م. ال�Bه&ر أو الS*&ك أو غ��ها م. الwBس"ات الBال�ة .

اإلعانات الLاخل�ة و الGارج�ة ال�ي ت�<ل عل�ها  ال��&Jالت: 
 الLولة.

ال]X qقFي  مLSأ عLم ال�WBX C�>G. ي�عارض معال   -3
� تC�>G إي�اد مع�. ل�غ�Iة نفقة مع�*ة  عLم

nالT08(: ال��ء ال (
 نقا
 ن&ع عقL العBل :.6

عقL العBل غ�� م�Lد الLBة: ه& عقL غ�� م�W&ب ي�Sم لLBة 
 زم*�ة  غ�� م�Lدة

 ال�االت الغ�اب :.7
 .الLG�"Bم�. ت�TBل أو ال*قابي �ال��TBل م�تISة مهام تأدXة
  الBه*ي ال�J&d. دورات م�ا�عة  -
 .الع�B في م�ة ال�ج ف�FJة تأدXة  -
FالLروس ال�ي تلقاها األس�اذ : .8�w� ال

 نIاق في للعامل الBه*ي األداء م"�&�  ورفع ت�"�. ه&
 لغ�ض تJ&d*�ة بLورات �الق�ام وذلs ف�ها �KXغل ال�ي الwBس"ة

LيLعارف ت�Bه*�ة العامة الBل&ج�ة و وال&*dللعامل ال� . 
تعل�� عالقة العBل:ت"Bي ه]ه ال&ضع�ة : -4
هي وضع�ة قان&ن�ة ي�&قف ف�ها العامل ع. مBارسة عBله دون  

 إنهاء عالقة العBل
هو وسيلة للدفاع عن مصالح العمال أو توقف  االضراب   -5

ارادي عن العمل من اجل تحقيق مطالب مهنية و اجتماعية 
مقررة مسبقا في القوانين و االتفاقيات الجماعية لم يتم الوفاء بها 

 من طرف صاحب العمل 
 تقل ال مLته �اإلض�اب ال�S"B اإلشعارال Xع��S قان&ني الن -

( ح"= ال"*L  الLG�"Bم ل�L ايLاعه تارJخ م. اب�Lاء أXام 08 ع.
  اXام) 05الLBة  
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زم*�ة  غزم*�ة  غ�

ل�االتال�االت ال..77
�ال�م�تISم�تISةمهاممهامXةتأدXة

الBال�d&ال�J&d.دوراتدوراتعةم�ا�عة
فيم�ةال�جال�ج�FJةف�FJةXة

ال�ي تلقاها األس�اذس ال�ي تلقاها األس�اذ : 
للعالBه*يالBه*ياألداءاألداء�م"�&��

بLورات�الق�ام�الق�امsوذل�sها
للعامل*&ل&ج�ةال�d*&ل&ج�ةو*�ة

 العBل:عالقة العBل:
نع. مBارسة عBله دوع. مBارسة عBله دون
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قابلة االن�ققابلة االن�قال لل
سSاب انقFأسSاب انقFاء --2  

Bاه"Bة الbت*�ل ش�Bة الbل ش��*
سي.

b�Kاألصل ال<افي لل |b�Kألصل ال<افي لل
 أقل م. رiع رأ إلى أقل م. رiع رأسBال

 األرiعة ال األشه� األرiعة ال�ال�ة
G"ائ� �اس�Lع الG"ائ� �اس�Lعاء ال�

عععLم حل اLم حل الb�Kةو ع حل أو ع
�L االدنى القان. ال�L االدنى القان&ني (

Fائها ل �قFائها 

و توقف ال أو توقف 
eعية 
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