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 1جامعة الحاج لخضر باتنة 

 كلٌة العلوم اإللتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

 السنة الثالثة لٌسانس

 تخصص تسٌٌر الموارد البشرٌة

 10 – 11األفواج من 

 ٌاس : لانون العملمالم

 األستاذة: معزي صونٌة

 

 اإلجابة النموذجٌة لإلختبار اإللكترونً فً ممٌاس لانون العمل

 الدورة العادٌةالثانً ، السداسً 

 السإال األول : إختر اإلجابة الصحٌحة :

 :نمطة (  10)  ذو الجزائري العمل لانون ٌعتبر - 1

o الصناعٌة الثورة ظهوره إلى دفعت دولً منشأ 

o الدولة فً العامة السلطة إرادة ظهوره إلى دفعت محلً منشأ 

o الفرنسٌة الثورة ظهوره إلى دفعت إللٌمً منشأ 

 الدولة فً العامة السلطة إرادة ظهوره إلى دفعت محلً منشأ اإلجابة الصحٌحة :           

 نمطة( 11) : هو للعمل العامة والشروط العمل عاللة فً والمهنٌة اإلجتماعٌة العاللات حول نزاع - 0

o نزاع فردي 

o ًنزاع جماع 

 نزاع جماعً اإلجابة الصحٌحة :           
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 حدد بٌنما سنة، 11 هو العامل لتشغٌل األدنى السن أن تنص الجزائر علٌها صادلت دولٌة إتفالٌة - 3

 اإلتفالٌة بٌن تعارض ٌوجد أنه وبما  سنة 11 وهو العامل لتشغٌل األدنى السن الجزائري العمل لانون

 نمطة (. 10)  ؟ التطبٌك فً أولى أٌهما الجزائري والمانون الدولٌة

o المانون الجزائري 

o الدولٌة فالٌةتاإل 

 اإلتفالٌة الدولٌة اإلجابة الصحٌحة :         

 نمطة ( 11)  عنها ٌسؤل بعمله لٌامه أثناء العامل ٌسببها التً األضرار - 1

o العامل 

o صاحب العمل 

o الضرر عن المسؤول تحدٌد ٌمكن الضرر ونوع  درجة حسب 

 صاحب العمل اإلجابة الصحٌحة :           

 عن األجر العامل ٌستحك فهل العمد، بطالن إلى أحدها تخلف ٌإدي األركان من جملة العمل لعمد - 5

 نمطة( 11)  ؟ باطال عمله عمد كان إذا آداه الذي العمل

o ٌكن لم وكأنه العمد إعتبار إلى ٌؤدي العمد بطالن ألن األجر العامل ٌستحك ال. 

o العمل عمد بطالن رغم األجر على العامل ٌحصل 

o األجر على ولٌس التعوٌض مبلغ على العامل ٌحصل 

 العمل عمد بطالن رغم األجر على العامل ٌحصلاإلجابة الصحٌحة :            

 نمطة ( 11): تحدد أهلٌته فإن"  شركة"  العمل صاحب كان إذا - 1

o إختصاصاته حسب 

o الشركة فً أسهم أكبر  ٌمتلن الذي المساهم سن حسب 

o الشركة فً عامل أصغر سن حسب 

 إختصاصاته حسب اإلجابة الصحٌحة :           
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 السإال الثانً : بٌن صحٌح أم خطؤ

 نمطة ( 11)  لورثته اإللتزام ٌنتمل بل العامل بوفاة العمل عمد ٌنمضً ال - 1

o صحٌح 

o  خطأ 

 خطأ اإلجابة الصحٌحة :           

)  ؟ الجزائري التشرٌع فً الغرامة لعموبة ٌعرضه كتابة العمل عمد بتحرٌر العمل صاحب لٌام عدم - 0

 نمطة (. 11

o صحٌح 

o  : خطأ 

 خطأ اإلجابة الصحٌحة :           

 

 السإال الثالث: أجب كتابٌا عن األسئلة التالٌة:

       :  هو العمل عمد ؟ ذكرها التعرٌف هذا أغفل التً العناصر أذكر محددة، عناصر العمل لعمد - 1

 ".محدد أجر لماء العمل لصاحب معٌن عمل بآداء العامل فٌه ٌلتزم العمل وصاحب العامل بٌن إتفاق" 

 نمطة (. 10) 

 اإلجابة الصحٌحة : 

 .عناصر عمد العمل أربعة وهً : العمل ، اإلشراف والتبعٌة، األجر، المدة

عنصر اإلشراف  ولد ذكر التعرٌف السالف الذكر عنصرٌن فمط وهما : العمل واألجر إال أنه أغفل ذكر عنصرٌن : 

 والتبعٌة  وعنصر المدة.

 بالمدة : المدة الزمنٌة التً ٌضع فٌها العامل نشاطه وجهده وخبرته فً خدمة صاحب العمل. بعنصر وٌمصد

لها فً  أما عنصر اإلشراف والتبعٌة  فٌمصد به : سلطة الرلابة واإلشراف التً ٌخضع لها العامل والتً ٌلتزم باإلمتثال

 الحدود المسموح بها  كتنفٌذ أوامر وتوجٌهات صاحب العمل.
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 كٌف تبٌن لانونٌة مواد 13 أذكر تحمٌها، لانونٌة بضمانات العمال أجور الجزائري المشرع أحاط - 0

 نمطة ( 13) العمال؟ أجور بحماٌة الجزائري المشرع لام

 اإلجابة الصحٌحة : 

 ". المؤدىجر ممابل العمل للعامل الحك فاأل : "  11 – 08من لانون  08مادة ال

مساوي  ٌجب على كل مستخدم ضمان المساواة فاالجور بٌن العمال فً كل عمل : "  11 – 08من لانون   08 المادة

 ".تمٌٌز  أي دونب المٌمة

 ". نتظامإب لكل عاملجور ٌجب على المستخدم دفع األ"  11 – 08من لانون  00 المادة 

 إعداده(  المستخِدم) العمل رب ٌتولى الذي المصدر إشرح المصادر، من العدٌد العمل لانون تحكم

 نمطة ( 10)  ؟ العمال مشاركة دون بنفسه

 اإلجابة الصحٌحة :

 57ولد تناولت المواد  المصدر الذي ٌتولى رب العمل إعداده بنفسه دون مشاركة العامل هو ما ٌسمى بالنظام الداخلً،

تتضمن  تنظٌمٌة تصدر من صاحب العملالنظم الداخلٌة ، وهً عبارة عن لوائح  11 – 08من لانون  50إلى 

 و كٌفٌة ممارسة العمل مدة العمل ، مثل تحدٌدداخل المؤسسة العمل وامر الخاصة بتنظٌممجموعة من التعلٌمات و األ

 08المؤسسة التً ٌزٌد فٌها عدد العمال اكثر من  فًوم باعدادها المستخدم وثٌمة مكتوبة ٌم وتدرج هذه اللوائح فً

لٌه فً حالة إطابع الرسمٌة و ٌمكن اللجوء  ٌأخذ فً النظام الداخلً فإنهالشروط المانونٌة الممررة  تمتى توفر و ،عامل

 عاللة العمل.تحكم التً مانونٌة الغٌاب النصوص 

 صاحب طرف من حمه فً تعسفً لرار صدور حال فً العامل بها ٌموم أن ٌمكن التً اإلجراءات ماهً

 نمطة ( 13) ؟ العمل

فً حال حدوث نزاع بٌن العامل وصاحب العمل ٌستطٌع العامل تسوٌة هذا النزاع الفردي عن طرٌك إتباع ثالث 

 .التسوٌة المضائٌة  ، التسوٌة الودٌة خارج المؤسسة، التسوٌة الودٌة داخل المؤسسة: إجراءات أساسٌة بالتدرج

 :ةداخل المإسسالودٌة لتسوٌة ا أوال :

فإذا تمت التسوٌة فٌها و  ،على أن ٌتلمى ردودا فً مدة محددة ٌتمدم العامل بعرٌضة لمستخدمه ٌشكو فٌها مظالمه حٌث 

 الحاصلة و بنود االتفاق المستخدمة عن المرار أو تعدله لصالح العامل وفك الموانٌن المعمول بها الهٌئة بأن ترجعذلن 

رد بما ال ٌحل المشكلة ٌنتمل أو  الردتماعس المستخدم عن فهنا نمول بأنه تمت تسوٌة النزاع ودٌا وداخلٌا ، أما إذا 
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 ن ٌتمدم العامل إلى المسؤولٌن إدارٌا عن تلن المؤسسةأهً ما ٌسمى بالتوثٌك اإلداري ب األمر إلى خطوات أخرى

 .ون االجتماعٌة بمظلمتهكمدٌرٌات العمل و الشؤ

  :خارج المإسسة الودٌة التسوٌةثانٌا : 

لد أنشئ لهذا الغرض فً حال ما إذا لم ٌحل النزاع بطرٌمة التوثٌك اإلداري ٌلجأ العامل إلى تسوٌة ودٌة خارجٌة و

العمل و و تظم ممثلً ، وظٌفة محددة فً حل النزاعات الفردٌة مكاتب مصالحة على مستوى متفشٌة العمل و لها

ٌحك لها  مستخدمٌه ولها لوانٌن خاصة تنظم شؤون أعضائها و طرٌمة عملها و ما ٌلزم لعملها من نفمات ما و ما

 .إصداره من لرارات

و ٌحضر صاحب المضٌة , و من مهام مكاتب المصالحة النظر فً التمرٌر الذي ٌمدمه مفتش العمل بخصوص النزاع

الطرفٌن لٌسمع من كالهما ثم السعً فً البث فً هذه  الموعد الالحك لحضورلٌدلً بتصرٌحاته و ٌوثمها ثم ٌحدد 

 .المضٌة

أن ٌكون كل عمل تموم به  تعمل مكاتب المصالحة فً دائرة اختصاصها اإلللٌمً الموافك لمكتب متفشٌة العمل علىو

 .موثما فً سجالتها الخاصة

 التسوٌة المضائٌة : ثالثا : 

 هو هٌئة لضائٌة مختصة لانونٌا للبث فً ٌلجأ العامل إلى لضاء العمل  الطرفٌنإذا لم تتم المصالحة بٌن 

 النزاعات الفردٌة أو الجماعٌة التً تنشاء بٌن العامل و صاحب العمل سواء تعلك األمر

ن م 63أمام المسم االجتماعً حسب نصت علٌه المادة  الدعوى ٌرفع العامل حٌث باإلخالل بالتزام أو تفسٌر الموانٌن

لحك به وله مصلحة كما ٌجوز أن ٌرفع الدعوى كل طرف المتعلك بتسوٌة النزاعات الفردٌة فً العمل  88-08المانون 

 .الضرر عامال كان أو مستخدم

أن األحكام الصادرة نشأتها مؤلتة و مجال  الستعجالً بسبباتتسم طبٌعة لضاء العمل بالطابع االستثنائً و  و  

 .العامل و مستخدمه أو دفع راتب أو تعوٌضات خاصة تفسٌر اتفاق مبرم بٌنموضوعها محدود مثل 

  

 

 

 

 


