الجمهورية الجزائرية الـديمقراطيـة الـشعبيــة
وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

مواءمة
عرض تكوين ماستر
أكاديمي

المؤسسة

الكلية /المعهد

القسم

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

الحقوق و العلوم السياسية

الحقوق

الميدان

الشعبة

التخصص

الحقوق و العلوم السياسية

الحقوق

قانون االعمال

الميدان  :الحقوق و العلوم السياسية
الفرع :الحقوق

التخصص :قانون االعمال
السنة الجامعية7102/7102:

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :
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Droit et sciences
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Droit

Droit des affaires

Domaine: Droit et sciences politiques
Filière: Droit
Spécialité: Droit des affaires

Année Universitaire : 2017/2018

7102/7102 :السنة الجامعية

 قانون االعمال:عنوان الماستر

جامعة قاصدي مرباح ورقلة: المؤسسة

الفهرس
 -Iبطاقة تعريف الماستر --------------------------------------------------
 -1تحديد مكان التكوين ----------------------------------------------
 -2المشاركون في التأطير --------------------------------------------
 -3إطار وأهداف التكوين ---------------------------------------------
 شروط االلتحاق --------------------------------------
 أهداف التكوين --------------------------------------------
 المؤهالت و القدرات المستهدفة ------------------------------------
 القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية التشغيل ----------------------------
 الجسور نحو تخصصات أخرى -----------------------------------
 مؤشرات متابعة مشروع التكوين -----------------------------------
 قدرات التاأطير.........................................................
-4اإلمكانيات البشرية المتوفرة -----------------------------------------
أ-اساتذة المؤسسة المتدخلين في االختصاص -----------------------------------
ب-التأطير الخارجي ------------------------------------
-5اإلمكانيات المادية المتوفرة ------------------------------------------
أ .المخابر البيداغوجية والتجهيزات ---------------------------------
ب .ميادين التربص والتكوين في المؤسسات ----------------------------
ج .مخابر البحث لدعم التكوين في الماستر --------------------------------
د .مشاريع البحث لدعم التكوين في الماستر -------------------------------
ه .فضاءات األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ----------------
 -IIبطاقةالتنظيم السداسي للتعليم ------------------------------------------
 -1السداسي األول -------------------------------------------------
 -2السداسي الثاني -------------------------------------------------
 -3السداسي الثالث ------------------------------------------------
 -4السداسي الرابع ------------------------------------------------
 -5حوصلة شاملة للتكوين --------------------------------------------
 IIIالبرنامج المفصل لكل مادة
 -IVالعقود/االتفاقيات ---------------------------------------------

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 - Iبطاقة تعريف الماستر

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 -0تحديد مكان التكوين:
 كلية  :الحقوق و العلوم السياسية
 قسم  :الحقوق
 مجموعة:
 -3المشاركون اآلخرون(*):
 -المؤسسات الشريكة األخرى

 -المؤسسات و الشركاء االجتماعيون االقتصاديون اخآخرون:

 -الشركاء الدوليون األجانب :

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 -4إطار وأهداف التكوين:
 أ – التنظيم العام للتكوين :مكانة المشروع

الحقوق

ماستر
القانون العام
لألعمال

ماستر
القانون
اإلداري

ماستر
القانون
الجنائي

ماستر قانون
العالقات
الدولية
الخاصة

ماستر قانون
الشركات

مشاريع مقبولة

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

ب -شروط االلتحاق بالماستر:
يكون مؤهال للقبول في ماستر قانون االعمال الطلبة المتحصلون على  33رصيدا في كل سداسي
من سداسيات الستة لليسانس في تخصص  :القانون الخاص .
يتم قبول الطلبة المترشحون  ،في حدود المناصب المحددة أعاله  ،وفقا لترتيب المعدل العام
للسداسيات الستة.
يجب على الطلبة المؤهلين للقبول في الماستر إيداع ملف الترشح عند انطالق التسجيالت في
بداية كل سنة داخل اخآجال القانونية.
ج -أهداف التكوين :

يهدف هذا التخصص إلى تمكين الطلبة من تكوين متخصص في مجال االعمال ،كما يهدف إلى
تكوين رجال قانون مختصين في مجال االعمال .و تمكين الطالب من األدوات القانونية التي
تسمح له برؤية شاملة لإلشكاالت ذات الصلة بمجال االعمال  ،فضال عن الوسائل الالزمة لحل
المشاكل التي تواجه التجار.
إن المقاييس و طرائق العمل تم وضعها بشكل يسمح بتأمين مستوى معرفي يتناسب مع دور رجل
القانون في عالم االعمال ،وفي هذا اإلطار يكون اللجوء إلى التعاون مع مختصين في الميدان
ضروري طالما انه يخدم تكوين الطالب.
د -المؤهالت و الكفاءات المستهدفة
يستهدف المشروع تخريج كفاءات مؤهلة في قانون االعمال بغية مد القطاع الخاص و القطاع
العمومي االقتصادي و مختلف الجهات المعنية بهذا التخصص بطاقات كفيلة بتلبية الحاجات
العلمية و المهنية في هذا الفرع القانوني الهام.
ه -القدرات الجهوية و الوطنية للقابلية للتشغيل
انطالقا من كون قانون االعمال يعنى بتنظيم االعمال التجارية بشكل عام في القطاع الخاص
و القطاع العام اإلقتصادي فان التكوين فيه أمرا ملحا تقتضيه ضرورة التحكم في المنظومة
القانونية للقطاع الخاص و القطاع العام االقتصادي من مختلف الجوانب الموضوعية و اإلجرائية
فضال عن أهمية مختلف هيئات القطاع الخاص و العمومي على الصعيدين الجهوي و الوطني و
حتى الدولي.
و -الجسور نحو تخصصات أخرى
إن برنامج التكوين المقترح للمشروع يتيح للطالب مكنة العبور نحو مختلف التخصصات
القانونية األخرى  ,فمن جهة يتيح له المشروع بصفة عامة التعرض إلى القانون الخاص و
لقانون االقتصادي ،كما يتيح له برنامج السداسيين األول و الثاني إمكانية االنفتاح على تخصصات
ذات صلة بالعلوم القانونية و العلوم االقتصادية  ،كما يمكنه العبور نحو باقي فروع القانون
االقتصادي ،إذا ما أراد الطالب تكوينا أكثر تخصصا في الدكتوراه.

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

ي -مؤشرات متابعة المشروع
إن مشروع التكوين في قانون االعمال له مؤشرات عديدة تضمن نجاحه و متابعته أهمها:
 أهمية التخصص وجود طاقم تدريسي متخصص قادر على التكفل بمتطلبات التكوين وجود مكتبة ثرية كفيلة بتوفير المادة العلمية الالزمة للتخصص وجود هياكل و منشآت تكفل متطلبات المشروع -النجاح الذي شهدته تجارب سابقة تم االقتداء بها في هذا المشروع

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 -5اإلمكانيات المادية المتوفرة
أ -المخابر البيداغوجية والتجهيزات
عنوان المخبر  :المقرات البيداغوجية
قدرات االستيعاب (عدد الطلبة)
الرقم
10
17
10
10
11

عنوان التجهيز
مدرج
قاعات كبرى
قاعة تطبيق
قاعة خاصة مجهزة
قاعة محكمة افتراضية تابعة للكلية

العدد
10
10
72
10
10

طاقة االستيعاب
0211
021
0701

عنوان المخبر  :المخابر
عنوان التجهيز
بيداغوجية
بحث

الرقم
10
17

العدد
10
10

طاقة االستيعاب
001
07

عنوان المخبر  :المكتبة
الرقم
10
17
10
10

عنوان التجهيز
أساسية
استكشافية
منهجية
مشتركة

العدد
0211
011
011
721

طاقة االستيعاب

عنوان المخبر :التجهيزات المعلوماتية
الرقم
10
17
10
10
11

عنوان التجهيز
الخادم
حاسوب شخصي
تجهيزات شبكية
أدوات برمجية
مأخذ انترنيت

العدد
17
01
10
01
071

طاقة االستيعاب

عنوان المخبر :تجهيزات أخرى
الرقم
10

عنوان التجهيز
عدة تجهيزات سمعية و بصرية

ب -ميادين التربص والتكوين في المؤسسات:
عدد الطلبة
مكان التربص

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

العدد

طاقة االستيعاب

مدة التربص

السنة الجامعية7102/7102 :

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

هـ -التوثيق المتوفر:
هناك العديد من المراجع في المكتبة المركزية و مكتبة الكلية باللغتين العربية و الفرنسية و اكثر من ألف عنوان
في التخصص المذكور باإلضافة إلى العديد من الدوريات المتخصصة .
و -فضاءات األعمال الشخصية و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال
تتوفر الكلية على قاعة لإلنترنيت مجهزة بأحدث أجهزة اإلعالم اخآلي كما تتوفر على قاعة كبرى للمحاضرات
و المؤتمرات مجهزة بوسائل سمعية بصرية ذات جودة عالية.

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 -IIبطاقة التنظيم السداسي للتعليم

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

 – 0السداسي األول :
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
-01أسبوع 22.5/
حضوري+فردي

وحدات التعليم األساسية
المادة  :0شركات االموال
المادة :7عقود االعمال
المادة :0المحل التجاري
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :0الصياغة القانونية
المادة :7التحرير االداري
وحدات التعليم اإلستكشافية
المادة : 0قانون العمل
المادة: 7قانون الممارسات التجارية
وحدة التعليم األفقية
المادة  0اللغة االجنبية
مجموع السداسي 0

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

011
001
001
001
710.01
007.01
01
01
77.01
77.01
77.1
021

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية
محاضرة
حضوري
09
0.00
01.30
10
01.30
10
01.30
03
01.30
03
01.30
01.30
01.30
01.30
03
01.30
01.30
01.30
01.30
12.01
16.30

عنوان الماستر :قانون االعمال

أعمال أخرى
فردي

المعامل

األرصدة

00.01
0.01
0.01
0.01
12.01
0.01
10
11

08
03
03
10
04
02
02
17
10
10
10
10
15

02
10
10
10
10
11
10
17
10
10
10
10
01

السنة الجامعية7102/7102 :

11
70

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*
*

 -7السداسي الثاني:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
-01أسبوع 22.5/
حضوري+فردي

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1تسيير الشركات
المادة  :2القانون الجبائي
المادة  :3المحاسبة التجارية
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1التعليق على القرار القضائي و
النص القانوني
المادة :2تقنيات االعالم و االتصال
وحدات التعليم اإلستكشافية
المادة  :1العمليات البنكية
المادة  :2قانون التجارة الدولية
وحدة التعليم األفقية
المادة  :1اللغة األجنبية
مجموع السداسي 7

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

011
001
001
001
710.01
007.01
01
01
77.01
77.01
77.1
021

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية
محاضرة
حضوري
09
0.00
01.30
10
01.30
10
01.30
03
01.30
03
01.30
01.30
01.30
03
01.30
01.30
01.30
01.30
16.30

عنوان الماستر :قانون االعمال

أعمال أخرى
فردي

المعامل

األرصدة

00.01
0.01
0.01
0.01
12.01
0.01

08
03
03
10
04
02

02
10
10
10
10
11

10
11

02
17
10
10
10
10
15

10
17
10
10
10
10
01

01.30

11
12.01

السنة الجامعية7102/7102 :

70

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

15

 – 0السداسي الثالث:
وحدة التعليم

الحجم الساعي السداسي
-01أسبوع 22.5/
حضوري+فردي

وحدات التعليم األساسية
المادة  :1قانون البورصة
المادة  :2قانون المنافسة و حماية المستهلك
المادة  :3القانون الجزائي لالعمال
وحدات التعليم المنهجية
المادة  :1منهجية إعداد المذكرة
المادة  :2المشروع المهني و الشخصي
وحدات التعليم اإلستكشافية
المادة  1الملكية الصناعية
المادة  : 2قانون الصفقات العمومية
وحدة التعليم األفقية
المادة  :1اإلعالم اآللي
مجموع السداسي 0

011
001
001
001
710.01
007.01
01
01
77.01
77.01
77.1

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

021

الحجم الساعي األسبوعي
أعمال موجهة أعمال تطبيقية
محاضرة
حضوري
09
0.00
01.30
10
01.30
10
01.30
03
01.30
03
01.30
01.30
01.30
01.30
03
01.30
01.30
01.30
01.30
12.01
16.30

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

أعمال أخرى
فردي

المعامل

األرصدة

00.01
0.01
0.01
0.01
12.01
0.01
10
11

08
03
03
10
04
02
02
17
10
10
10
10
15

02
10
10
10
10
11
10
17
10
10
10
10
01

11
70

نوع التقييم
إمتحان
متواصل

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*
*

16

 - 4السداسي الرابع:
الميدان :الحقوق و العلوم السياسية
الشعبة  :الحقوق
التخصص :قانون االعمال

مذكرة تخرج
ملتقى
مجموع السداسي 0

الحجم الساعي األسبوعي
02
0
211

األرصدة
72
7
01

المعامل
0
0
7

-5حوصلة شاملة للتكوين:

( يرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات والتطبيقات ،للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف
وحدات التعليم حسب الجدول التالي)
حس

وت

محاضرة
أعمال موجهة
المذكرة  +الملتقى
عمل شخصي
عمل آخر(محدد)
المجموع
األرصدة
 %األرصدة لكل وحدة
تعليم

األساسية

المنهجية

االستكشافية

435
23275
585

135
135

135
33

53775
1833
83

32875
55875
2575

2275
33
15775
37

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

األفقية
5775
45
2275
135
35

المجموع
575
435
533
22.5
55875
7000
071

السنة الجامعية7102/7102 :

 -IIIالبرنامج المفصل لكل مادة

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

18

عنوان الماستر :قانون االعمال

السداسي:األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االساسية
اسم المادة :شركات االموال
الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم :يمكن هذا المقياس الطالب من التعمق في أحكام شركات األموال،خاصة شركة المساهمة حيث
يتلقى الطالب تكوينا في خصوصية تأسيس هذه الشركة إضافة إلى أهم مجريات حياة الشركة .كما يتعرض هذا
المقياس إلى التجمع و الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند الطالب في دراسة هذا المقياس إلى ما تلقاه في ظل القانون التجاري و
القانون المدني.
محتوى المادة شركات االموال
مقدمة
أوال :شركة المساهمة
 -0الجمعيات العامة للمساهمين
أ -إختصاص الجمعية العامة العادية
ب -أداء الجمعية العامة العادية
ج -إعالم المساهمين
د -إختصاص الجمعية العامة غير العادية
ه -أداء الجمعية العامة العادية
و -خصوصية أداء الجمعية العامة غير العادية
ز -الجمعيات الخاصة
 -7أجهزة الرقابة
أ -محافظ الحسابات
ب -صالحيات محافظ الحسابات
ج -مسؤولية محافظ الحسابات
 -0األجراء
أ -إعالم األجراء
ب -المشاركة المالية
ج -المشاركة في التسيير
 -0تعديل رأسمال شركة المساهمة
أ -زيادة رأس المال
ب -تخفيض رأس المال
ج -استهالك رأس المال
 -1عوارض األداء
أ -المسير االنتقالي
ب -تعسف األكثرية  ،تعسف األقلية
ثانيا  -الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 -0تنظيم الشركة
أ -محافظ الحسابات
ب -الشركاء غير المسيرين
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 -7الشركة ذات الشخص الوحيد
أ -إنشاء الشركة
ب -أداء الشركة
ثالثا :مجمع الشركات
 -1الروابط المالية :الفروع ،المساهمة ،المراقبة
أ -مراقبة الشركة المسعرة في البورصة وغير المسعرة
ب -آثار الرابطة المالية بحسب التدخل التشريعي
 -2االندماج واالنفصال
أ -الشروط المالية
ب -مشروع االندماج واالنفصال
ج -النظام الجبائي
د -تحقيق العملية
هـ -آثار العملية
 -3المج ّمع وعالقات العمل
رابعا  -التجمع ذو المصلحة االقتصادية
 -1تكوين التجمع
أ -الشروط الموضوعية
ب -الشروط الشكلية
 -2إدارة التجمع
 -3أعضاء التجمع
 -4مراقبة التجمع
 -1تحويل وانحالل التجمع
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- M.COZIAN et A.VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 11e édition, 1998
2- Y.GUYON, Droit des affaires, Economica, tome1, 6e édition, 1998
3- M De JUGLART et B.IPPOLITO, Les sociétés commerciales, Montchrestien, Vol.2, 10e
édition
4- P.LE CANNU, Droit des sociétés, 2e édition, Montchrestien
5- J.MESTRE et Marie-Eve PANCRAZI, Manuel de droit commercial, LGDJ, 25e édition
6- RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, LGDJ, 17e édition, 1998
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية األساسية
اسم المادة :عقود االعمال

الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم:يمكن هذا المقياس الطالب من االحاطة التامة بكل ما يتعلق بالعقود التجارية المرتبطة بعالم
االعمال و ذلك بمختلف مراحلها من االنعقاد الى التنفيذ وترتيب االثار فيما بين اطرافها ،و كذا ابراز اهمية
هذه الطائفة من العقود في اقتصاد الدولة.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند هذا المقياس إلى مقياس القانون المدني و القانون التجاري
محتوى المادة :عقود االعمال
مقدمة
المحور األول :نشأة عقود األعمال:
 -1بروز عقود األعمال أمام عدم مالئمة العقود الكالسيكية في مسايرة مجال األعمال.
 -2الطابع الخصوصي لعقود األعمال.
 -3أهمية عقود األعمال ،وتقنينها من طرف المشرع الجزائري في مرحلة اإلصالحات االقتصادية.
المحور االول :النظام القانوني لعقود األعمال
 -1عقد التسيير.
 -2عقد الفرانشيز.
 -3عقد تحويل الفاتورة.
 -4عقد االعتماد اإليجاري.
خاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- A. Bénabent, Droit civil, Les contrats civils et commerciaux, Montchrestien, 9ème éd.,
2011.
2- F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz,
9ème éd., 2011
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة التعليمية  :األساسية
اسم المادة:المحل التجاري

الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم:يتمكن الطالب من خالل دراسة المحل التجاري التمييز بين محتلف االعمال التجارية و وضع
تصور خاص بالمحل التجاري نظرا الحاطة المشرع بهذا المفهوم القاعدي من مفاهيم التشريع التجاري
المعارف المسبقة المطلوبة :االكتساب المسبق لمعارف حول القانون التجاري
محتوى المادة :المحل التجاري
المقدمة
أوال  -النظام القانوني للمحل التجاري
 -1طبيعة المحل التجاري
 -2وجود المحل التجاري
ثانيا  -عناصر المحل التجاري
 -1العناصر المادية
 -2العناصر المعنوية
 -3العناصر الخارجة عن المحل التجاري
ثالثا  -العقود الواردة على المحل التجاري
 -1البيع و الوعد بالبيع
أ -التزامات البائع
ب -التزامات المشتري
ج  -أثار بيع المحل التجاري
 -2الرهن الحيازي
أ -إبرام الرهن الحيازي
ب -آثار الرهن الحيازي
 -3اإليجار التجاري
أ -مجال التطبيق
ب -تجديد اإليجار
ج  -اإليجار من الباطن
د -عقد التسيير الحر
الخاتمة.
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- Le Floch, La nature juridique du fonds de commerce, LGDJ, 1986
2- Lapeyre, La vente de fonds de commerce, Litec, 1975.
3- Pédamon (M.), Droit commercial : commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats
du commerce, 2000.
4 - Reinhard (Y.), Droit commercial : Actes de commerce, Commerçants, Fonds de commerce,
5ème édition, Paris, Litec, 1998
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(
اسم المادة :الصياغة القانونية
المعامل 17:
الرصيذ11:
أهداف التعليم :يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من اكتساب التقنيات المنهجية لبناء النص القانوني كمادة
صادرة عن مؤسسة تشريعية دستورية ,و ذلك انطالقا من خصوصية النص القانوني لتميزه و انفراده بهندسة
تكوينية متفردة.
المعارف المسبقة المطلوبة  :هذا المقياس هو تكملة لمقاييس المنهجية في السداسي األول.
محتوى المادة :الصياغة القانونية

مقدمة
المحور األول :مدخل للصياغة القانونيـــة
الفصل األول :تعريف الصياغة القانونية
الفصل الثاني :فــن الصياغة
الفصل الثالث :المسؤولية
المحور الثاني :الصياغة الجامدة والصياغة المرنة
الفصل األول :الصياغة الجامدة
الفصل الثاني :الصياغة المـــرنة
المحور الثالث :طرق الصياغة القانونية
الفصل األول :الطرق المادية
الفصل الثاني :الطرق المعنوية
الفصل الثالث :جودة الصياغة القانونية
المحور الرابع :قواعد الصياغة التشريعية
الفصل األول :المنطق العلمي
الفصل الثاني :حرفية الصياغة
الفصل الثالث :عيوب الصياغة
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
محمود دمحم علي صبره ،أصول الصياغة القانونية ،الطبعة  ، 1المكتبة القانونية.1558 ،
 -2عبد القادر الشيخلي  ،فن الصياغة القانونية تشريعا ً وفقها ً و قضاءا ً ،الطبعة ،1مكتبة دار الثقافة للنشر
والتوزيع.1555 ،
 -3أحمد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ،1:الكويت 1573
 -4زكرياء البري  ،األدلة الشرعية والقواعد األصولية اللغوية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 -5دمحم أديب صالح ،تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت 1584 ،
 -5سليم العوا  ،تفسير النصوص الجنائية ،مكتبة عكاض للنشر والتوزيع 1581 ،

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

23

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(

اسم المادة :التحرير اإلداري
الرصيد40 :
المعامل40 :
أهداف التعليم :ينتظر من الطلبة بعد نجاحهم في هذه المادة أن يكونوا قد تعرفوا على مختلف الطرق الخاصة
بتحرير المراسالت اإلدارية على مستوى اإلدارات والمؤسسات.
المعارف المسبقة المطلوبة :وصف لكل املعارف املتعلقة بعملية التحرير اإلداري مع إعطاء امثلة
تطبيقية على ذلك.

محتوى المادة :التحرير اإلداري
المبحث األول :ماهية التحرير اإلداري.
 مفهومه شروطه صيغ التعبير اإلداري واجبات المحرر اإلداريالمبحث الثاني :الرسالة اإلدارية
 تعريف الرسالة اإلدارية واهميتها. أنواع الرسائل اإلدارية. تطبيقات على الرسائل اإلدارية.المبحث الثالث :وثائق التبليغ
 جدول االرسال االستدعاء الدعوة البرقية الرسمية.طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
 -1.بن تريدي بدر الدين  ،المراسلة العامة و التحرير اإلداري  ،ط ،1دار المعرفة  ،الجزائر .5002،
 -2.بوحميدة عطاء هللا ،مبادئ في المراسالت اإلدارية مع نماذج تطبيقية  ،ط ،4ديوان المطبوعات
الجامعية  ،الجزائر .5002 ،
 -3.بوضياف عمار  ،المرجع في تحرير النصوص القانونية و الوثائق اإلدارية  ،ط ،1جسور  ،الجزائر ،
.5002
 -4.حباني رشيد  ،دليل تقنيات التحرير اإلداري و المراسلة  ،ط ، 1دار النجاح  ،الجزائر .5015 ،
 -5.المجلس األعلى للغة العربية  ،دليل وظيفي في ادارة الموارد البشرية (مصطلحات و نماذج )  ،منشورات
المجلس .5002 ،
 -2ميميش علي ،رزاق العربي ،التحرير اإلداري ،المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم

المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

24

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :قانون العمل
الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم :تضمن دراسة هذا المقياس تحصيل قاعدة تكوينية أساسية لدى الطالب فيما يتعلق بهذا القانون
والطالب بعد ذلك يصبح قادر على تطبيق تلك القواعد وبشكل صحيح على مسائل واقعية (أحكام قضائية)
إضافة إلى تعزيز التصور النقدي لدى الطالب  .كما يتمكن الطالب بعد دراسة المقياس من تحديد النظام
القانوني لالشتراك االجتماعي للمؤسسة و بيان التزاماتها تجاه تأمين العمال.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يعتمد الطالب على ما درسه من قواعد عامة كنظرية العقد .
محتوى مادة قانون العمل
المقدمة
أوال  -النظام القانوني للعمل النقابي
 -1تأسيس المنظمات النقابية ،تنظيمها وسيرها
 -2المنظمات النقابية التمثيلية
 -3األحكام الخاصة بالمنظمات النقابية للعمال األجراء
ثانيا  -نظام مشاركة العمال داخل الشركة (أجهزة المشاركة)
 -1صالحيات أجهزة المشاركة
 -2تشكيل أجهزة المشاركة
 -3تسيير أجهزة المشاركة والتسهيالت المخولة لها
ثالثا  -االتفاقيات الجماعية للعمل
 -2مفهوم االتفاقية الجماعية للعمل
 -3محتوى االتفاقية الجماعية للعمل
 -4التفاوض حول االتفاقية الجماعية للعمل
 -5تنفيذ االتفاقية الجماعية للعمل
رابعا  -تسوية النزاعات الجماعية للعمل
 -1التسوية الودية لنزاعات العمل الجماعية
أ -اإلجراءات الوقائية من النزاعات الجماعية للعمل( التفاوض الجماعي ،اللجان المشتركة)
ب -الطرق الودية لحل النزاعات الجماعية للعمل( المصالحة ،الوساطة ،التحكيم)
 -2ممارسة حق اإلضراب
أ -تعريف حق اإلضراب وتطوره التاريخي
ب-شروط ممارسة حق اإلضراب
ج -الحماية القانونية لحق اإلضراب
د -طرق تسوية وإنهاء اإلضراب
 -3اللجنة الوطنية للتحكيم
أ -تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم
ب -صالحيات اللجنة الوطنية للتحكيم
ج -إجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة
د -قرارات لجنة التحكيم وتنفيذها
خامسا -أنظمة الضمان االجتماعي
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 -1التأمين على المرض
 -2التأمين على األمومة
 -3التأمين على العجز
 -4التأمين على الوفاة
 -5التأمين على حوادث العمل
 -5التأمين على التقاعد والبطالة
سادسا -منازعات الضمان االجتماعي
 -1مفهوم منازعات الضمان االجتماعي ومجالها
مفهوم منازعات الضمان االجتماعي
ب -مجال منازعات الضمان االجتماعي
 -2المنازعات العامة
اإلجراءات اإلدارية لتسوية المنازعات العامة (الطعن المسبق).
ب -الطعن القضائي
 -3المنازعات الطبية
الخبرة الطبية
ب -لجان تقدير وإثبات العجز
 -4المنازعات الطبية ذات الطابع التقني
الطعن أمام اللجنة التقنية ذات الطابع التقني
ب -قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع التقني
 -5إجراءات تحصيل مستحقات الضمان االجتماعي
التحصيل عن طريق الجداول
ب -المالحقة
ج -المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية
د -االقتطاع من القروض
 -5ضمانات تحصيل مستحقات الضمان االجتماعي
االمتيازات
ب -التأمينات العينية
 -7الطعون ضد الغير والمستخدمين
رجوع هيئات الضمان االجتماعي على مرتكب الخطأ
ب -رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه على مرتكب الخطأ
 -8التقادم في منازعات الضمان االجتماعي
تقادم األداءات المستحقة
ب -تقادم الدعاوى والمتابعات الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لهيئات الضمان االجتماعي
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
 -1خالد علي بني أحمد ,قانون الضمان االجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية ,دار الحامد2338 ,
 -2حسين حمدان  ,الضمان االجتماعي أحكامه وتطبيقاته ,منشورات الحلبي2335 ,
 -3رفيق سالمة ,شرح قانون الضمان االجتماعي1555 ,
 -4عوني محمود عبيدات ،شرح قانون الضمان االجتماعي.1558 ،
2- Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, Rolande Ruellan, Droit de la
sécurité sociale, Dalloz-Sirey, coll. « Précis Dalloz », 6 octobre 2005
6- Grandguillot (D.), Droit du travail et de la sécurité sociale. - 6ème édition - Gualino
éditeur -Les Zoom's, 2003
7- Grandguillot (D.), L'essentiel du droit de la sécurité sociale, Gualino éditeur - Collection
المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

26

Carrés "Rouge", 2003
8- Greber (P.) - Kahil-Wolff (B.), sécurité sociale : aspects de droit national, international et
européen - Volume 14 - L. G. D. J, 2006
1- François Gaudu Droit du travail, , Dalloz, 04/2004
2- François Gaudu, Raymonde Vatinet Les contrats du travail – Contrats individuels,
conventions collectives et actes unilatéraux, , LGDF, 03/2001
3- PELISSIER , droit du travail , DALLOZ 2002
4- LYON-CAEN , droit du travaiL , DALLOZ 2000
6- F- LEFEBVRE , memento pratique sociaL , 2002
7- N-OLSZACK, histoire du droit du travail ,PUF2000
8- J -TEYSSIE , groupe de societes et droit du travail PANTHEON – ASSAS, 1999

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة:الوحدة التعليمية االستكشافية
اسم المادة :قانون الممارسات التجارية
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من التحكم بشكل فعال في القواعد القانونية المنظمة
للممارسات التجارية باعتبارها ذات عالقة وطيدة بتطور االعمال مادامت هناك قواعد قانونية تحكم السلوك
التجاري.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند هذا المقياس إلى القانون التجاري و المدني
محتوى مادة قانون الممارسات التجارية
المقدمة
المحور االول :التنظيم التشريعي الجزاشري للممارسات التجارية
 القانون رقم  32-34الذى يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم. قانون رقم  35-13مؤرخ في  5رمضان 1431الموافق  15أوت سنة  2313المعدل و المتمم للقانون32/34
 قانون رقم  38-34مؤرخ في  14أوت سنة  ، 2334يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاريةالمحور الثاني :فقه الممارسات التجارية
 الممارسات التجارية غير المشروعة الممارسات التجارية المحظورة الممارسات التجارية المنظمةالخاتمة
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
Louis Vogel, Joseph Vogel ,Droit des pratiques commerciales ,Editeur : Bruylant
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :األول
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األفقية(
اسم المادة :اللغة األجنبية
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم:
يمكن هذا المقياس الطالب من إلقاء رافدة البحث العلمي القانوني في مجاالت تعتمد على اللغة األجنبية مؤديا
بذلك إلى إثراء القاعدة المعرفية لديه.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يفترض في الطالب تمكنه من قواعد اللغة الفرنسية.
محتوى مادة اللغة األجنبية
يتولى تحديد محتوى مقياس اللغة األجنبية األستاذ المشرف
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
 -1حيزر كورنو ,معجم المصطلحات القانونية ,منشورات الحلبي القانونية2332 ,
 -2بشار ملكاوي ,معجم مصطلحات تعريف القانون الخاص ,دار وائل 2338
 -3المحامية لين مطر ,معجم مصطلحات التجارة االلكترونية ,منشورات الحلبي 2338
 -4حسين طراونة ,مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية ,دار وائل 2337
 -5عبد الواحد كرم ,معجم المصطلحات القانونية ,دار الكتب القانونية2335 ,
 -5العربي لوكارفي ,المعجم القانوني واإلداري للعقار ,دار العربية للعلوم2337 ,
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة :تسيير الشركات
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يرمي المقياس إلى إلقاء نظرة على ما تم استحداثه في نظريات تسيير الشركات و المؤسسات،
إذ دأب الفقه على تحديث اخآليات الكالسيكية تجاوبا مع التغييرات الحاصلة في النظام العالمي.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند الطالب إلى ما درسه في ظل القانون التجاري.
محتوى المادة :تسيير الشركات
المقدمة
أوال -القواعد القانونية للتسيير:
 -0مجلس اإلدارة
أ -تكوين مجلس اإلدارة
ب -أداء مجلس اإلدارة
ج  -مسؤولية أعضاء مجلس المديرين
د -رئيس مجلس اإلدارة
 -7مجلس المديرين ومجلس المراقبة
أ -نظام مجلس المديرين
ب -أداء مجلس المديرين
ج -مسؤولية أعضاء مجلس المديرين
د -نظام مجلس المراقبة
ه -أداء مجلس المراقبين
و -مسؤولية أعضاء مجلس المراقبين
ثانيا -النظريات الحديثة للتسيير
 -0نظرية الحوكمة
أ -اإلعمال الفعال لمبادئ الحوكمة
 إنسجام مبادئ الحوكمة وقواعد اإلقتصاد الوطني إنسجام مبادئ الحوكمة ومتطلبات السوق و قواعد الشفافيةب -حقوق المساهمين األساسية
 المحافظة على حقوق المساهم تسهيل ممارسة المساهم لحقوقهج – المعاملة المتساوية للمساهمين
 تسوية النزاعات بين أغلبية وأقلية المساهمين الطعن في قرارات أغلبية المساهميند – أدوار أطراف الحوكمة
 تأثير الحوكمة على حقوق الدائنين تأثير الحوكمة على حقوق األجراءه – اإلعالم غير المالي
 أهداف الشركة بنية رأس المال وحقوق المساهمينالمؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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 تعديل حق الرقابة على األصول هيكلة وسياسات الحوكمة المسائل المتعلقة بأطراف الحوكمة والسياسة البيئية واإلجتماعية العوامل األساسية للمخاطر المرتقبةو – مسؤولية مجلس اإلدارة
 مجلس اإلدارة :جهاز جماعي مجلس اإلدارة والسوق تمايز وظائف رئيس مجلس اإلدارة ووظائف المدير العام المبادئ الضابطة لتشكيل مجلس اإلدارة تمثيل الفئات الخاصة تقييم مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - 2نظرية المصلحة االجتماعية
 -0مفهوم ذو محتوى متغير
 عرض التصورات الفقهية للمصلحة االجتماعية المصلحة االجتماعية و مصلحة الشركة -7حماية الشركة عبر المصلحة االجتماعية
أ-الدور الفعال للمصلحة االجتماعية في األداء السليم للشركة
 تعسف األغلبية اتفاقات التصويت المحفزة لألداء السليمب -الدور غير الفعال للمصلحة االجتماعية في األداء السليم للشركة
 تعسف األقلية الدعوى المدنية لألجراء في التعسف في أموال الشركة -0تأثير المصلحة المشتركة للشركاء في حماية الشركة
أ -تأثير المصلحة المشتركة للشركاء في األداء السليم
ب -تأثير المصلحة المشتركة للشركاء في استمرارية الشركة
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- M.COZIAN et A.VIANDIER, Droit des sociétés, Litec, 11e édition, 1998
2- Y.GUYON, Droit des affaires, Economica, tome1, 6e édition, 1998
3- M De JUGLART et B.IPPOLITO, Les sociétés commerciales, Montchrestien, Vol.2, 10e
édition
4- P.LE CANNU, Droit des sociétés, 2e édition, Montchrestien
5- J.MESTRE et Marie-Eve PANCRAZI, Manuel de droit commercial, LGDJ, 25e édition
6- RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial, LGDJ, 17e édition, 1998
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة  :القانون الجبائي
الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم:
يمكن هذا المقياس الطالب من اإلحاطة بالقواعد الجبائية والمنازعة الجبائية من حيث الشكاوى و الطعون
التنازعية و التحقيقات الجبائية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند هذا المقياس إلى القانون اإلداري و اإلجراءات اإلدارية.
محتوى المادة :القانون الجبائي
مقدمة(تعريف القانون الجبائي ،خصائص القانون الجبائي ،أهمية القانون الجبائي)
المحور األول :الضريبة
الفصل األول :خصائص الضريبة
الفصل الثاني :إجراءات الضريبة
الفصل الثالث :وظائف الضريبة
المحور الثاني :التصنيفات المالية و الجبائية
الفصل األول :تعداد االقتطاعات اإلجبارية
الفصل الثاني :تعداد الضرائب
المحور الثالث :المبادئ الضريبية
الفصل األول :مبدأ المساواة الجبائية
الفصل الثاني :اخآليات الرئيسية للضريبة
المحور الرابع :النظام الجبائي
الفصل األول :الضريبة على المداخيل
الفصل الثاني  :الضريبة على رأس المال
الفصل الثالث :الضريبة على االستهالك
خاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1-BIENVENU J.-J. et LAMBERT T., Droit fiscal, P.U.F., 3ème éd. 2003.
2-BOUVIER M., Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, L.G.D.J, 8ème éd.,
2007.
3-COLLET M., Droit fiscal, PUF, Thémis droit, 2007.
4-GROSCLAUDE J. et MARCHESSOU P., Droit fiscal général, Dalloz, 6ème éd., 2007. 5-5GROSCLAUDE J. et MARCHESSOU P., Procédures fiscales, Dalloz, 4ème éd., 2007. .
6-MERCIER J.-Y. et PLAGNET B., Les impôts en France, éd. Fr. Lefebvre (annuel).
7-TROTABAS L. et COTTERET J.-M., Droit fiscal, Précis Dalloz, 199
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة  :المحاسبة التجارية
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يتمكن الطالب في هذا المقياس من حصر االلتزامات و اخآليات المعتمدة في المحاسبة التجارية
مع التركيز على الجانب المالي في الشركة مبرزا الطرق التمويلية التي تنشأ من القدرات الذاتية للمؤسسة
الخاصة ،و الطرق التي تلجأ إليها من جهات أخرى جالبة لالئتمان.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند هذا المقياس إلى القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالشركات التجارية.
محتوى المادة :المحاسبة التجارية
المقدمة
أوال :نشأة المحاسبة التجارية
 مفهوم النظام المحاسبي المالي الجديد اسباب تجديد المحاسبة في الجزائرثانيا :عرض الكشوف المالية
 الميزانية حساب النتائج جدول تدفق الخزينة جدول تغيير االموال الخاصةخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- ANGEL P. Manuel de droit du crédit, 4ème édition, Ed. Litec, Paris. 1995
2- B.SOLNIK, Gestion financière, 6e édition, 2002
3- B. JACQUILLAT, La signification du capital social dans la théorie financière
4- Le financement des entreprises, éd.Francis LEFEBRE, 1993
5- Comptabilité, MEMENTO Francis LEFEBRE, 2005
6- G.LANGLOIS et M.FRIEDERICH, Introduction à la comptabilité, édition Fouchet
7- M.-L. Coquelet, Entreprises en difficulté – Instruments de crédit et de paiement, Paris,
Dalloz, 2009, collection Hypercours
8- D. Gibirila, Droit des entreprises en difficulté, Paris, Defrénois, 2009
9- A. Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, 6e éd., Paris, Litec, 2009
10- P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives 2010-2011, 5e éd., Paris
Dalloz, 2009
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(
اسم المادة :التعليق على القرار القضائي و النص القانوني
المعامل17:
الرصيد11:
أهداف التعليم:
يتمكن الطالب بعد دراسة هذا المقياس من اإلحاطة باخآليات و الكيفيات و المناهج المعتمدة في عملية الشرح و
التعليق المطبقة على النصوص القانونية سواء كانت نصا قانونيا بحتا أو قرار يعود إلى جهة قضائية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند هذا المقياس إلى القوانين التي تؤخذ منها النصوص و المسائل التي تعرض إليها القرارت محل التعليق.
محتوى مادة التعليق على القرارات و النصوص القانونية

مقدمة
المحور األول :خصوصية النص القانوني
الفصل األول القوانين
الفصل الثاني :قرارات العدالة

المحور الثاني :طريقة قراءة النص القانوني
الفصل األول مناقشة النص القانوني
الفصل الثاني :مناقشة القرار القضائي

المحور الثالث :طرق الكتابة القانونية
الفصل األول :التعليل القانوني
الفصل الثاني :المقدمة
الفصل الثالث :التصاميم
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1-Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001
2-Sarah BROS et François-Xavier GRIGNON-DEFRENNE, Méthodes d'exercices
juridiques, Paris, Editions Francis Lefebvre, 2007
3-Isabelle DEFRESNOIS-SOULEAU, Je veux réussir mon Droit, Paris, Armand Colin,
2004
4-Gilles GOUBEAUX et Philippe BIHR, 100 commentaires d'arrêts en Droit civil, Paris,
L.G.D.J., 2008
5-Roger MENDEGRIS et George VERMELLE, Le Commentaire d'arrêt en Droit privé,
Paris, Dalloz, 1999
6- Frédéric-Jérôme PANSIER, Méthodologie du droit, Paris, Litec, 2005
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(

اسم المادة :تقنيات االعالم واالتصال
الرصيد10 :
المعامل17 :
أهداف التعليم :يكون الطالب قد تعرف على مجموع التقنيات النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة
المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله  ،والتي يتم من خاللها جمع المعلومات و البيانات المسموعة أو
المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية ،ثم تخزين هده البيانات
والمعلومات  ،ثم استرجاعها في الوقت المناسب ،ثم عملية نشر هده المواد االتصالية .
المعارف المسبقة المطلوبة  :وصف لكل المعارف المتعلقة بتقنيات االعالم واالتصال.

محتوى المادة:
المحور األول :مفهوم تقنيات االعالم واالتصال
المحور الثاني :دور تقنيات االعالم واالتصال
المحور الثالث :وسائل تقنيات االعالم واالتصال
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
Bemnard-Tellier, Le multimédia et le droit Internet, off line, on line, Hermès, 1996
Biolay JJ, Droit de la communication audiovisuelle,Delmas Masson 1989
Debbasch C: Les grands arrêts du droit de l'audiovisuel, Sirey, 1991. / Droit de l'audiovisuel, Dalloz, 1993. /
Derieux E , Droit de la communication, LGDJ, 1991. / Droit des médias, Dalloz, 1995.
Galvada C Piaskowski N Simon G, Droit de l'audiovisuel (cinéma TV Vidéo Multimédia, Lamy, 1995.
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0االستكشافية(
اسم المادة  :العمليات البنكية
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم:تمكن دراسة هذا المقياس الطالب من التعرف على هيكلة النظام المصرفي في التشريع
الجزائري و مجمل النشاطات التي يؤديها البنك
المعارف المسبقة المطلوبة  :معرفة مبادئ القانون التجاري
محتوى مادة العمليات البنكية
المقدمة
 -0الحساب البنكي
 -7القرض البنكي
 -0الودائع
خاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1-GALVADA Christian, STOUFFLET Jean, Droit bancairem Droit du crédit, T.1, Litec.
0-GRUA François, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec.
3-RIVES-LANGE Jean-Louis, CONTAMINE RAYNAUD Muriel, Droit bancaire, Dalloz.
4-PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, Thémis, PUF.
5-BONNEAU Thierry, Droit Bancaire, Domat, Montchrestien

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0االستكشافية(
اسم المادة  :قانون التجارة الدولية
الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم:
يمكن هذا المقياس الطالب من إرساء الصورة الكاملة لعالم التجارة بدفتيه الداخلية و الخارجية.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند هذا المقياس إلى مقياس القانون المدني و القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.
محتوى المادة :قانون التجارة الدولية
المقدمة.
المحور األول :مصادر قانون التجارة
المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

35

الفصل األول :المصادر الدولية
الفصل الثاني :المصادر الداخلية
المحور الثاني :أطراف التجارة الدولية
الفصل األول :الشركات و التجمعات
الفصل الثاني  :الدولة
المحور الثاني :عمليات التجارة الدولية ( عقود )
الفصل األول :أحكام عامة للعقد الدولي
الفصل الثاني :البيع الدولي
الفصل الثالث :النقل الدولي
المحور الثالث :التحكيم و التجارة الدولية
الفصل األول :اتفاق التحكيم
الفصل الثاني :إجراءات التحكيم
الفصل الثالث :القضاء التحكيمي
الخاتمة.
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:

e

1- Gounon, Pierre-Alain. Droit du commerce international ,3 édition. LGDJ ,Paris 2001
2- Jacquet, Jean-Michel. Le contrat international ,2e édition. Paris, Dalloz 1999
3- Mousseron, Jean-Marc. Droit du commerce international :droit international de l’entreprise,2e éd.
Paris, Litec 2000
4- Blanco, Dominique. Négocier et rédiger un contrat international ,3e édition. Dunod ,Paris, 2002

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األفقية(
اسم المادة :اللغة األجنبية
الرصيد10:
المعامل10:
أهداف التعليم :يمكن هذا المقياس الطالب من إلقاء رافدة البحث العلمي القانوني في مجاالت تعتمد على اللغة
األجنبية مؤديا بذلك إلى إثراء القاعدة المعرفية لديه.
المعارف المسبقة المطلوبة :يفترض في الطالب تمكنه من قواعد اللغة الفرنسية
محتوى مادة اللغة األجنبية
يتولى تحديد محتوى مقياس اللغة األجنبية األستاذ المشرف
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
 -1حيزر كورنو ,معجم المصطلحات القانونية ,منشورات الحلبي القانونية2332 ,
 -2بشار ملكاوي ,معجم مصطلحات تعريف القانون الخاص ,دار وائل 2338
 -3المحامية لين مطر ,معجم مصطلحات التجارة االلكترونية ,منشورات الحلبي 2338
 -4حسين طراونة ,مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية ,دار وائل 2337
 -5عبد الواحد كرم ,معجم المصطلحات القانونية ,دار الكتب القانونية2335 ,
 -5العربي لوكارفي ,المعجم القانوني واإلداري للعقار ,دار العربية للعلوم,
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة :قانون البورصة
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يتمكن الطالب بعد دراسة هذا المقياس من تحديد اإلطار القانوني العملي لنشاط األطراف ذات
العالقة بسوق األموال في الجزائر ،باألخص بورصة القيم المنقولة و لجنتها المنظمة.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يحتاج لدراسة هذا المقياس ما تلقاه في ظل القانون التجاري.
محتوى المادة :قانون البورصة
المقدمة
أوال -القيم المنقولة
 -0األسهم
أ -الطبيعة القانونية للسهم
ب -تحرير األسهم
ج -أنواع األسهم
د -المركز القانوني للمساهم
ه -الحقوق الفردية للمساهم
 -7سندات االستحقاق
أ -إصدار سندات االستحقاق
ب -حقوق حامل سندات االستحقاق
ج -تنظيم جماعة حاملي سندات االستحقاق
د -الطبيعة القانونية للقرض اإلسنادي
 -0سندات المساهمة
ا -إصدار سندات المساهمة
ب -حقوق حامل سندات المساهمة
 -0شهادات االستثمار والحق في التصويت
أ -اإلصدار
ب -التكوين
 -1سندات مانحة الحق في تمثيل حصة في رأسمال
أ -سندات االستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
ب -سندات االستحقاق ذات قسيمات االكتتاب في رأسمال
ثانيا -بورصة القيم المنقولة
 -0مدخل إلى قانون سوق المال
أ -التطور التاريخي للبورصة
ب -تطور قانون القيم المنقولة
 -7التأطير القانوني لالدخار
أ -تنظيم اللجوء العلني لالدخار
ب -مفهوم السعي المصفقي
ج -تنظيم وتسيير حافظة القيم
 -0الفاعلون في سوق المال
المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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أ -الوسطاء
ب -شركة تسيير البورصة
ج -المؤتمن المركزي على السندات
د -الشركات ذات األسهم
 -0سلطة ضبط البورصة
أ -تكوين لجنة تنظم عمليات البورصة
ب -صالحيات لجنة تنظيم عمليات البورصة
ج -الوظيفة القانونية للبورصة
د -وظيفة المراقبة و الرقابة
ه -التأديب والتحكيم
 -1التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
أ -التنظيم القانوني لشركة االستثمار ذات رأسمال متغير
ب -التنظيم القانوني للصناديق المشتركة للتوظيف
 -0العمليات البورصية
أ -آليات التسعير البورصي
ب -التفاوض
ج -التداول والتنازل
و -المقاصة
ه -توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية

الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1- BOUTON, D. Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Paris, 2002.
2- GILLET P. les marchés financiers efficients, Economica, Paris, 1999.
3- PELTIER, F. Introduction en Bourse par augmentation de capital, RD Com, Paris, 1993.
4- Archambault (A-Loi), La nature juridique des valeurs mobilières, thèse Paris I, 1998
5- Didier (P.), Droit commercial., Tome 3, La monnaie, les valeurs mobilières, les effets de
commerce, Paris, PUF. 1999
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة :قانون المنافسة و حماية المستهلك
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم:
إن حرية المنافسة هي من سمات اقتصاد السوق الذي اعتمدته الجزائر خيارا اقتصاديا لها ،مما يحتم على
المتخصص في مجال األعمال معرفة شروط المنافسة في السوق و الممارسة التنافسية المحظورة ،و الهياكل
المنوط بها حماية المنافسة ،و أثر ذلك على زيادة الفاعلية االقتصادية و الرقي بأداء األعوان االقتصاديين.
المعارف المسبقة المطلوبة :
يستند الطالب في هذا المقياس على ما تمت دراسته و على مختلف المعارف القانونية التي سبق للطالب
اكتسابها ،السيما في القانون التجاري والقانون المدني ،وقانون العقوبات.نون التجاري و قانون العقوبات
محتوى المادة :قانون المنافسة و حماية المستهلك

مقدمة
أوال -قانون المنافسة
 - 0تحديد السوق التنافسية
 السوق النوعية السوق الجغرافية -7مبادئ المنافسة
 حرية األسعار حظر الممارسات المقيدة للمنافسة تنظيم التجمعيات االقتصادية -0مجلس المنافسة
 التنظيم الهيكلي لمجلس المنافسة صالحيات مجلس المنافسة اإلجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسةثانيا :حماية المستهلك
 مفهوم المستهلك -االليات القانونية في حماية المستهلك

خاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1-Y. Serra : "L'obligation de non-concurrence", thèse Montpellier, Paris, t. 23, Ed. Sirey,
1970
2-P. Bronnert : "Les clauses de non-concurrence en droit du travail ", thèse, Lyon 1974.
3-M. Gomy : " Essai sur l'équilibre de la convention de non-concurrence ", thèse,
Perpignan, 1997
4-Frank Steinmetz et Jean Calais Auloy , Droit de la consommation, , Précis Dalloz, Paris
2003
المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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5-J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation, coll. Thémis, P.U.F.,
Paris, 1996

عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األساسية(
اسم المادة :القانون الجزائي لالعمال
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يتمكن الطالب بعد دراسة هذا المقياس من رسم دائرة األفعال المجرمة من قبل المشرع و التي
يضبط بها تسيير المؤسسات.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند هذا المقياس إلى ما تمت دراسته في القانون الجزائي.
محتوى المادة :القانون الجزائي لالعمال

مقدمة
اوال -جرائم الفساد ذات الصلة بنشاط وتسيير الشركة
 -1الجرائم المتعلقة بالرشوة
 -2جرائم االختالس
 -3الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
 -4جرائم الغدر
 -5جرائم استغالل النفوذ وإساءة استغالل الوظيفة
 -5الجرائم المتعلقة بالفوائد غير القانونية و اإلثراء عير المشروع وتلقي الهدايا
 -7الجرائم المتعلقة بالعائدات اإلجرامية
ثانيا -األحكام الخاصة بجرائم الفساد
 -1الظروف المشددة
 -2اإلعفاء والتخفيف من العقوبة
 -3العقوبات التكميلية
 -4التجميد والحجز والمصادرة
 -5المشاركة والشروع
 -5التقادم
 -7آثار الفساد
 -8أساليب التحري الخاصة
ثالثا -التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته
 -1التعاون الدولي القضائي
 -2التعاون الدولي لمنع وكشف وتحويل العائدات اإلجرامية
 -3التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات
رابعا -التدابير القانونية للوقاية من الفساد
-1في القطاع العام
 -2في القطاع الخاص
خامسا -الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
-1النظام القانوني للهيئة
 -2مهام الهيئة
سادسا -النظرية العامة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
 -0المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بين اإلنكار واإلقرار
المؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة

عنوان الماستر :قانون االعمال

السنة الجامعية7102/7102 :

40

أ-إنكار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ب -االعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
ج -موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
 -7أنواع الشخص المعنوي والمسؤولية الجزائية
أ -األشخاص المعنوية العامة والمسؤولية الجزائية
ب -األشخاص المعنوية الخاصة والمسؤولية الجزائية
 -0إجراءات المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
أ -االختصاص المحلي
ب -االختصاص الدولي
ج -إجراءات تقديم ومتابعة الشخص المعنوي
 -4العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية
أ -العقوبات المطبقة في مواد الجنايات والجنح
ب -العقوبات المطبقة في مواد المخالفات
ج -أحكام العود
 -1مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن نفس األفعال
أ -مسؤولية الشخص الطبيعي باعتباره فاعال أصليا
ب -مسؤولية الشخص الطبيعي باعتباره شريكا
سابعا -جرائم الشركات
 –0الجنح المتعلقة بالتأسيس
أ -جنح اإلصدار
 الشركات المعنية إصدار األسهم قبل تسجيل الشركة الشكليات غير القانونية عند التأسيسب -جنحة صورية االكتتاب والدفع
 االكتتابات الصورية الدفع الصوري لألموال التصريح التوثيقي الكاذب الغش في تقدير الحصص العينية جنح التداول غير القانوني لألسهم التداول باألسهم من دون قيمة إسمية أو بقيمة أسمية تقل عن الحد القانوني التداول بالوعد ببيع األسهم -7الجرائم المتعلقة بنشاط الشركة
أ -االلتزامات الموجبة للعقوبة
 االلتزام بإعداد الحسابات السنوية االلتزام بتمكين الوثائق المحاسبية جنحة عدم انعقاد جمعيات المساهمينب -توزيع األرباح الصورية
 غياب الجرد إقتسام األرباح الصوريةج -عدم صحة الميزانية
 تقديم الميزانية الغش في دقة الميزانيةد -التعسف في أموال الشركة واإلقراض والسلطات
 إستعمال أموال الشركة أو قروضها لغايات شخصية إستعمال السلطات بما يخالف مصلحة الشركةالمؤسسة :جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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ه-إنتهاك حقوق المساهمين
 جنحة عدم إعالم المساهمين جنحة حرمان المساهم من الدخول إلى الجمعيات العامة جنحة صورية صفة المساهم جنحة التصويت المو ّجهو -جرائم البورصة
 جرائم العالم بأسرار الشركة جرائم القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة جرائم نشر المعلومات الخاطئة -0جرائم تعديل رأس المال
أ -جنحة عدم اتخاذ اإلجراءات عند خسارة ¾ رأس المال
 سوء النية خسارة ¾ رأس المالب -الجنح المتعلقة بزيادة رأس المال
 إنتهاك حق األفضلية في اإلكتتاب إنتهاك أجل الـ  33يوماج -الجنح المتعلقة بتخفيض رأس المال
 المساواة بين المساهمين إخطار محافظ الحسابات إشهار قرار تخفيض رأس المال -0جرائم التفليس
أ -التفليس بالتدليس
ب -التفليس بالتقصير
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
1-J-B.Bosquet-Denis, Droit pénal des sociétés, Economica, 1997.
2-M.Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, 3ème éd., PUF, 1990.
3-C.Ducouloux-Favard, Droit pénal des affaires, 2ème éd., Masson, 1993.
4-G.Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires, 4ème éd., Mémento Dalloz, 1999.
5-W.Jeandidier, Droit pénal, 4ème éd., Précis Dalloz, 2000.
6-J.Larguier et P.Conte, Droit pénal des affaires, 10ème éd., Coll. U, A.Colin, 2001.
7-B.Lauret et P.Gauthier, Droit pénal des affaires, 6ème éd., Economica.
8-J-F.Pansier, Droit pénal des affaires, Que sais-je ?, PUF, 1996.
9-M.Veron, Droit pénal des affaires, 4ème éd., Compac, A.Colin, 2001.
10- A.Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, éd. Cujas, 1982
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(
اسم المادة  :منهجية إعداد المذكرة
المعامل17:
الرصيد11:
أهداف التعليم:
يتمكن الطالب بعد دراسة هذا المقياس من اإلحاطة بشروط و ضوابط مراحل إعداد مذكرة التخرج بغية
الوصول بالبحث العلمي إلى مصاف العلمية ،و ال يتأتى ذلك إال بإتباع قواعد المنهجية العلمية بهذا الخصوص.
المعارف المسبقة المطلوبة :يستند هذا المقياس إلى ما درسه الطالب في ظل المنهجية بشكل عام.
محتوى مادة منهجية إعداد المذكرة
المقدمة
المحور األول :إعداد المذكرة
الفصل األول :ضوابط اختيار الموضوع
الفصل الثاني :إعداد القاعدة المرجعية
الفصل الثالث :القراءة المعمقة
الفصل الرابع :التوثيق
المحور الثاني :تحرير المذكرة
الفصل األول :االنطالق في الكتابة
الفصل الثاني :تنظيم المذكرة
الفصل الثالث :اإلعداد الشكلي للمذكرة
الفصل الرايع :الضبط اللغوي للمذكرة
المحور الثالث :تقديم المذكرة
الفصل األول :استعمال اإلعالم اخآلي
الفصل الثاني :بنية النص
الفصل الثالث :عرض و مناقشة المذكرة
خاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:

1- Sophie Boutillier , Méthodologie de la thèse et du mémoire , Studyrama, 3e éd, paris
2007 .
2- Michel Beaud, L'art de la thèse , Editions La Découverte 2006
3-Michel KALIKA, Comment réussir sa thèse ? Donud2007
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 7المنهجية(

اسم المادة :المشروع المهني والشخصي
الرصيد10 :
المعامل17 :
أهداف التعليم :يتمكن الطالب من وراء دراسة هذا المقياس من تحديد استراتيجية صحيحة حتى
يستطيع تحقيق مشاريعه المهنية وافاقه المستقبلية .
المعارف المسبقة المطلوبة  :كل المعارف المحصلة في المراحل الدراسية تمكن الطالب من دراسة وتحصيل
المقياس ،والبد أن يكون لدى الطالب اهداف مسبقة عن افاقه المستقبلية الدراسية والمهنية حتى يستطيع بلورتها
وتدعيمها من خالل هذا المقياس.

محتوى المادة:
تحليل الوضع
تحديد الهدف ومؤشرات األداء
اعداد هيكل تقسيم العمل
االستخدام األمثل للموارد ( تقنية تقييم ومراجعة البرامج)
توضيح مسؤوليات كل مهمة
التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج
التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع الحق
نماذج لمشاريع " كل المهن التي تشترط الحصول على شهادة اليسانس او الماستر
في الحقوق  ،االلتحاق بها ،السيما القضاء التوثيق المحضر القضائي ،المحاماة،
المناصب اإلدارية على مستوى االدرات المحلية والوطنية...
بحوث متعلقة بالمهن – بطاقات تقنية عن المهن -زيارات ميدانية -محاضرات من
تنظييم بعض المهنيين...
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
 -نور الدين الطاهري ،مشروع المؤسسة ،دار االعتصام ،الدار البيضاء. 1221 ،

 أحمد أوزي :المعجم الموسوعي لعلوم التربية ،منشورات علوم التربية ،الطبعة األولى مطبعةالنجاح الجديدة ،الدار البيضاء .5002
 دمحم أيت موحى ،المشروع والتربية ،سلسلة علوم التربية ،العدد ،11مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء1222 ،
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0االستكشافية(
اسم المادة :الملكية الصناعية
المعامل10:
الرصيد10:
أهداف التعليم :يصبح الطالب قادرا على تحديد عناصر الملكية الصناعية و عالقتها ببعض المفاهيم األخرى
كالمحل التجاري و الملكية الفكرية.
المعارف المسبقة المطلوبة  :يستند الطالب إلى ما درسه في القانون المدني و القانون التجاري
محتوى المادة :الملكية الصناعية
المقدمة
أوال -النظام القانوني للعالمات
 -1تعريف العالمة
 -2الحق في العالمة
 -3إجراءات إيداع العالمة وفحصها وتسجيلها ونشرها
 -4الحقوق المخولة عن تسجيل العالمة
 -5إنتقال الحقوق المخولة عن تسجيل العالمة
 -5سقوط الحقوق المخولة عن تسجيل العالمة
 -7األحكام الخاصة بالعالمات الجماعية
 -8الحماية المدنية والجزائية للعالمة
ثانيا-النظام القانوني لبراءات االختراع
 -1تعريف براءات االختراع
 -2شروط أهلية االختراع للحصول على البراءة
 -3إيداع وفحص وإصدار براءة االختراع
 -4سجل براءات االختراع ونشرها
 -5الحقوق المترتبة عن براءة االختراع
 -5إنتقال الحقوق المترتبة عن براءة االختراع
 -7سقوط الحقوق المتعلقة ببراءة االختراع
 -8الحماية المدنية والجزائية للحقوق المتعلقة ببراءة االختراع
ثالثا -النظام القانوني للتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة
 -1تعريف التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة
 -2إيداع وتسجيل التصميم الشكلي
 -3الحقوق المترتبة عن التصميم الشكلي
 -4سقوط الحقوق المرتبطة بالتصميم الشكلي
 -5إنتقال الحقوق المرتبطة بالتصميم الشكلي
 -5الحماية المدنية والجزائية للحقوق المرتبطة بالتصميم الشكلي
الخاتمة
طريقة التقييم :متواصل و امتحان
المراجع:
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عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0االستكشافية(
اسم المادة :قانون الصفقات العمومية
المعامل10:
الرصيذ10:
أهداف التعليم:
يهدف المقياس إلى اإللمام بالنظام القانوني لآللية التي بموجبها يتم االستجابة للطلب العمومي الذي يلعب دورا
معتبرا في الحياة االقتصادية واالجتماعية الوطنية منها والمحلية ,لقد بلغ الطلب العمومي حجما ماليا معتبرا
ومن أجل مواجهة هذا الرهان المالي حماية المال العمومي وتأمين منافسة شريفة بين المتعاملين مع اإلدارة,
تبرز ضرورة تأمين تكوين حقوقي يتحكم من خالله الطالب في القواعد التفصيلية التي تؤطر الطلب العمومي
المعارف المسبقة المطلوبة  :يعتمد الطالب بشكل كبير على ما تلقاه في مقياس القانون اإلداري.
محتوى المادة :قانون الصفقات العمومية
مقدمة
 -0مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية
 مجال التطبيق العضوي مجال التطبيق المادي -7تمييز مفهوم الصفقة العمومية
 الصفقة العمومية و تفويض المرفق العمومي الصفقة العمومية و العقد اإلداريأوال -إبرام الصفقات العمومية
 -0المعطيات العامة
أ -المبادئ األساسية للطلب العمومي
 مبدأ حرية الوصول للطلب العمومي مبدأ المساواة في التعاملب -القواعد المتعلقة بتحديد الطلب العمومي
ج -األجهزة المختصة بالطلب العمومي
 الشخص المسؤول عن الصفقة اللجاند -تنسيق و تجميع الطلبات
 -2قواعد إبرام الصفقات العمومية
أ -القواعد العامة لإلبرام
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 إلتزام المنافسة قواعد اإلشهار حساب الحد األدنىب -القواعد الواردة في قانونه الصفقات العمومية
 اإلجراءات و الطعون إعمال اإلجراءاتج -طرق تكوين الصفقة العمومية
 الصفقة العمومية و تبادل الرضا الصفقة العمومية و الوثائق التعاقدية الصفقة العمومية و السعر -3رقابة الصفقات العمومية و منازعات اإلبرام
أ -رقابة الصفقات العمومية
 الرقابة الداخلية الرقابة الخارجيةب -منازعات اإلبرام
 القضاء االستعجالي دعوى تجاوز السلطة ضد التصرفات المرتبطة بالصفقة الطعون ضد الصفقة العمومية ذاتهاثانيا -تنفيذ الصفقة العمومية
 -0االلتزام بتنفيذ الصفقة
أ -االلتزامات المتبادلة بين األطراف
 إلتزامات المتعامل المتعاقد إلتزامات اإلدارةب -ضمانات التنفيذ الممنوحة لإلدارة
 سلطة الرقابة والتوجيه سلطة العقاب الضمانات الماليةج -تنفيذ الصفقة العمومية و الظروف االستثنائية
 نظرية الظروف الطارئة األعمال اإلضافية الضرورية نظرية عدم التوقعد -تنفيذ الصفقة العمومية و تعديل االلتزامات التعاقدية
 المالحق سلطة التعديل باالرادة المنفردة -2إنقضاء الصفقة العمومية والنزاعات المترتبة علة تنفيذها
أ -انقضاء الصفقة العمومية
 االنقضاء العادي االنقضاء المسبقب -التسوية الودية للنزاعات و منازعات التنفيذ
 اللجان االستشارية منازعات تنفيذ الصفقة العمومية المسؤولية التعاقدية و غير التعاقدية المسؤولية البعدبةالخاتمة
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طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
 -1هبة سردوك ،المناقصة العامة كطريقة للتعاقد اإلداري ،دار الوفاء2335 ،
 -2عبد العزيز عبد المنعم ،تنفيذ العقد اإلداري وتسوية منازعاته قضاء و تحكيما ،منشأة المعارف2335 ،
عنوان الماستر :قانون االعمال
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :الوحدة التعليمية ) 0األفقية(
اسم المادة :اإلعالم اآللي
المعامل10 :
الرصيد10:
أهداف التعليم :يصبح الطالب بعد دراسته لإلعالم اخآلي قادرا على استخدام الوسائل االلكترونية و التكنولوجية
في البحث العلمي القانوني كمعالجة النصوص و تحرير المذكرات و غيرها خاصة اإلبحار في عالم االنترنيت.
المعارف المسبقة المطلوبة  :ال يستند هذا المقياس الى معارف مسبقة
محتوى مادة اإلعالم اآللي
المقدمة
المحور األول :معالجة النص
الفصل االول:بنية النص
الفصل الثاني :كتابة النص
الفصل الثالث :ضبط النص
المحور الثاني :القالوريتم
الفصل األول:بنية البرنامج
الفصل الثاني :اإلجراءات
خاتمة
طريقة التقييم :امتحان
المراجع:
 -1دمحم عارف  ،اإلنترنت والبحث العلمي ،دار الخوارزمي العلمية2337 ،
 -2جالل النعيمي ،البحث العلمي في إدارة األعمال باستخدام الحاسوب ،دار اإلثراء2338 ،
 -3عبد هللا الصوفي ،التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعلومات ،دار المسيرة2335،
 -4طارق الدسوقي ،األمن المعلوماتي -النظام القانوني للحماية المعلوماتية /دار الجامعة الجديدة2335،
 -5طالل ناظم الزهيري ،النظم اخآلية السترجاع المعلومات  ،دار المسيرة2334 ،
 -5عبد الحكيم عيسى ،مقدمة في نظم قواعد البيانات ،دار المسيرة2335،
 -7منيب قطيشاتـ ،قواعد البيانات  ،دار وائل2337 ،
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 -Vالعقود/االتفاقيات
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نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (
ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية
الموضوع :الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :
عن رغبتها في اإلشراف المزدوج عن الماستر المذكورة

تعلن الجامعة (أو المركز الجامعي).

أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر،وفي هذا اإلطار ،فإن الجامعة (أو المركز الجامعي) ترافق هذا المشروع من
خالل:
إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم، المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، المشاركة في لجان المناقشة ، المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و الماديةتوقيع المسؤول المؤهل رسميا :
الوظيفة:
التاريخ:
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نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة
)في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع مستخدم(
(ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة)
الموضوع :الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان:
المقدم من :
عن رغبتها في مرافقة هذا التكوين المذكور أعاله

تعلن مؤسسة
بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين

وفي هذا اإلطار ،فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:
 إبداء رأينا في تصميم و تحيين برامج التعليم، المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، المشاركة في لجان المناقشة . تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أوفي إطار المشاريع المؤطرة.
سيتم تسخير اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها
إن على المستوى المادي والمستوى البشري
يعين السيد(ة)*...............منسقا خارجيا لهذا المشروع .
توقيع المسؤول المؤهل رسميا:
الوظيفة:
التاريخ:
الختم الرسمي للمؤسسة:
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