
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
 

                                                قسم الحقوق     
جميع التخصصات السنة الثانية ماستر  

 المقياس: المشروع المهني والشخصي.
.2220/2023 السنة الدراسية:   

 األستاذ بن تفات نورالدين.
 

 اإلجابة النموذجية المتحان الدورة العادية 
  السداسي الثاني  في مقياس المشروع المهني والشخصي.

 
 السؤال األول : )10 نقاط (.

ـ رسم مخطط بياني يذكر فيه العوامل التي تتحكم في نجاح المشروع المهني ابتداء من 

و أخرى خارجية خصية خاصة بالفرد( معلومات شالفكرة البسيطة التي تحتاج الى عوامل ذاتية )

()الشخصية ـ الدراسية ـ االسرية  لمحددات( مع ذكر) اتتعلق بأنواع الدراسات والمهنمعلومات مهنية )

ذات اتجاه نمائي ـ  ذات اتجاه شخصيـ  ذات اتجاه فارقيمقاربات )ـ طبيعة المهنة المرشحة لالختيار ( 

التفوق ـ تقدير الذات ـ إشباع الحاجات السيكولوجية ـ ليتحقق المشروع المهني و يتحقق معه  تطوري

 والسيطرة ـ الشهرة والتقدير.

 
 السؤال الثاني : 

 03فقرة  27طبقا لنص المادة : ( 1.25)ـ يسمح للمحام ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 
و التي تنص  29/10/2013في  المؤخ 07ـ  13من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 

على انه : " ال تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس بالجامعات و مؤسسات التعليم 
( 1.25) العالي ."  

بالتالي توجيه المحام لممارسة مهنة التدريس بالجامعة.   
من  23طبقا لنص المادة ( 1.25)ـ ال يسمح للموثق ممارسة وظيفة التدريس بالجامعة 

 2018مارس  05المؤرخ في  84ـ 18المعدل بموجب المرسوم التنفيذي  02ـ 06ون قان
.(1.25)وبالتالي توجيه له نصيحة بعدم التقدم لممارسة وظيفة التدريس بالجامعة  

 
 السؤال الثالث : 

ـ ال يعد البحث عن وظيفة لسد رمق العائلة مشروعا مهنيا لفقدانه عنصر الديمومة و 
(.نقاط  05االستمرارية )  

 
 بالتوفيق للجميع.
 
 



 داسي الثنلث ــــتمحان  الان  انلساإل         ........................................................................................ اللقب و اإلسم:

 تمقينس قننو  اإلسحثتمنر                                            .......................................الفوج: 
             دولة وتمؤسسنت  ـــــحاص 2تمنسحر                                                            

           

 اإلجناة النتموذجية

 

اإلجناة اــ:  السؤال
صايح / 

 اطأ

 
 الحعليل

 
، المؤرخ في 90-61يعتبر القانون 

، القانون الساري 90-90-6961

المفعول الذي ينظم اإلستثمار في 
 الجزائر

 
    ...............2   

 
 
 

 خطأ

 
القانون الساري المفعول الذي دخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة 

و ه الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق باإلستثمار
المشار  90-61، اما القانون 6966-90-62، المؤرخ في 60-66القانون رقم 

 المشار إليه أعاله. 60-66من القانون  29إليه فقد تم إلغاءه بموجب المادة 

 
يتشارك كل من التشريع والتنظيم 
في مسألة اإلشارة إلى اإلمتيازات 
والحوافز التي تمنح للمستثمر إذا 

 ما طلبها
 

   ...... .........2   

 
 
 

 صحيح

 
يقصد بالتشريع تلك القواعد واألحكام الصادرة عن السلطة التشريعية في حدود 

التي رسمها الدستور اما النصوص التنظيمية فهي تلك الصادرة عن  اختصاصتها
السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص رئيس الحكومة او الوزير األول حسب 
الحالة التي صدرت من اجل تطبيق التشريع وهذا ما اشارت اليه نصوص 

طار الدستور، وبذلك فيما يتعلق باإلستثمار، فإن المشرع يكون قد أشار إلى اإل
العام الذي من خالله يتم منح اإلمتيازات للمستثمرين اما أكثر التفاصيل فتركها 
المشرع للسلطة التنفيذية لتبيانها وتوضيحها اكثر وذلك ألن السلطة التنفيذية هي 

 األكثر قربا من المستثمرين واألكثر معرفة بخبايا الواقع االقتصادي.

 
أشار قانون اإلستثمار إلى قاعدة 

 09شراكة في مادته ال

 
 

    ...............2   

 
 
 

 خطأ

 
من خالل دراسة القانون المتعلق باإلستثمار، لم يشر المشرع على اإلطالق إلى 

مادة، اما  26قاعدة الشراكة، كما ان عدد مواد القانون الساري المفعول هو 

ية لمالالقوانين التي أشارت إلى قاعدة الشراكة ونصيب الشركاء هي قوانين ا
وقوانين المالية التكميلية، لذلك اصبح يقال ان قانون المالية اصبح إطارا من 

 خالله يتم التشريع في مجال اإلستثمار.

 
مجال تطبيق قانون اإلستثمار هو 
المجال المخصص لألعمال 

 التجارية والصناعية 
 

    ...............2   

 
 
 

 خطأ

 
، المتعلق باإلستثمار هي التي حدد مجال 60-66المادة األولى من القانون 

تطبيقه وهو المجال المخصص إلنتاج السلع والخدمات، وبذلك متى تكييف أي 
منتوج على أنه سلعة أو خدمة فإن مجال قانون اإلستثمار يشمله بالتنظيم 

 والتأطير، كما قانون اإلستثمار اشمل من قانون التجارة.

تمنح اإلمتيازات والحوافز 
للمستثمر األجنبي دون الجزائري 
وذلك من أجل أستقطاب وجلب 
المستثمرين األجانب ومعهم العملة 
الصعبة والتكنولوجيا واآلالت 

 والمعدات المتطورة 
    ...............2   

 
 

 خطأ

 
اعد ، فإن قواعه جاءت لتحدد القو60-66فطبقا لنص المادة األولى من القانون 

التي تنظم االستثمار وحقوق المستثمرين وإلتزاماتهم واألنظمة التحفيزية المطبقة 
على اإلستثمارات في األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع والخدمات المنجزة من 

انوا او كطرف األشخاص الطبيعيين او المعنويين، الوطنيين أو األجانب مقيمين 
 بين المستثمرين. غير مقيمين، وبذلك فالمشرع لم يميز

 إقلب الصفاة½                                                                           
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  ( 5)السؤال الثنني: 

تحدث بإختصار عن اإلطار المؤسساتي الذي يسهر على تطبيق البنود واألحكام المنصوص عليها في قانون 

 اإلستثمار الجزائري الساري المفعول.

 مهمتها الرئيسية الهيئة
اصاح يحكفل هذا الجهنز فقط اإقحراح اسحراحيجية الدولة في تمجنل اإلسحثتمنر والسهر على حننسقهن الشنتمل وحقييم  المجلس الوطني لإلستثمار

  حنفيذيهن
 

الوكالة الجزائرية لترقية 
 اإلستثمار

وقننونهن الان  اتمن يأحي على وجه الاصو : إعالم  وم في الادود الحي رستمهن لهن قننو  اإلسحثتمنرححق
التمسحثتمري ، وضع تمنصة رقتمية، حسهيل اإلتمحينزات، تمحناعة تمدى إلحزام التمسحثتمري  احعهداحهم، كتمن حشتمل هذه 
الوكنلة شانايك وايدة غير تمتمركزة تماصصة للتمسحثتمري  التمقيتمي  اتمن الشانك التمركزي فهو تماص  للتمشنريع 

 ع األجنايةالكارى وللتمشنري
الوكالة الوطنية للوساطة والضبط 

  ANERAF العقاري
 

 متابعة تسيير وضبط أمالك الدولة الخاصة وانشاء بنك معلومات حول االوعية العقارية.

 
لجنة المساعدة من اجل تحديد 

الموقع وترقية االستثمارات 

  CALPIREF وضبط العقار

اننء على طلب التمسحثتمر، هذا اإلقحراح يرسل الى والي الوالية الذي  حعيي  وحاديد تموقع التمشروع اإلسحثتمنري
ادوره يحرجتمه في شكل قرار، واعد ذلك يرسل التملف كنتمال إلدارة أتمالك الدولة تم  اجل اعداد عقد اإلتمحينز انلحراضي 

 طاقن لدفحر الشروط التمعد تمساقن.

        /       / 

 

  ( 5) السؤال الثنلث:

 عن قاعدة الشراكة مقيم غير مقيم.  تحدث بإختصار

التي أشارت قواعد واحكام قوانين المالية والمالية التكميلية لسنوات مضت وما أُستحدث  %20-16قاعة اإلشارة إلى  -

 خصوصا ما تعلق بالقطاعات االستراتيجية. 6969بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 

 .60-66الجزائري بخصوص هذه القاعدة مع صدور قانون استثمار في ظل هذه المتغيرات ما كان موقف المشرع  -

 

 

 تمعنيير الحقييم:

 نقنط،  02إسحعتمنل اللغة والتمصطلانت القننونية  -

 نقنط، 7الحاليل وإسحنانط األاكنم  -

 نقنط. 20الكحناة السليتمة والاط التمقروء  -

 
 

 انلحوفيق للجتميع           
           
 أسحنذ التمقينس            

 

 

 



 -الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي

 السنة الثانية ماسرت، ختصص الدولة و املؤسسات.

 م0202-ه4111السداسي الثالث.  

 محاا  مييا  القاابة املاليةاإلجابة النموذجية ال

  األسئلة الذكية: أجب عن السؤالني الحاليني:

َهَذا  اأَلَمِوي، َكَتَب إىل َأَحِد ُعَماِله الذي طلب صحائف ما يلي:" ِإذا َجاَءَك ِكَتابِ ُرِوَي أَنَّ ُعَمَر ْبُن َعْبِد الَعزِيْز اخلَِليَفة  -1
َر بِبَ ْيِت ْْجَِع احَلواِئَج الكثرية يف الصحيفة الواحدة، فإنه ال حاجة للمسلمني يف َفْضِل قَ ْوٍل َأضَّ و اْْجَِع اخَلَط، و ا فََأرِقَّ الَقَلَم،

كتاب سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس و أصحابه، ألب حممد عبد من   عليك.".)َماِِلْم، و السالم 
 (. 11م، ص1891-ه1141 بريوت، لبنان،نشر دار عامل الكتب،الطبعة السادسة، هللا بن عبد احلكم، 

: معناه ال ترتك فراغا ْع اخَلطَ اْجَْ  -حىت يصري رقيق اخلط.جيدا أَرِقَّ الَقَلَم: معناه أَْبِر القلم -صحائف: أوراق الكتابة قدميا.  -
    : معناه زيادة قول.   َفْضِل قَ ْولٍ  –. تريد أن تكتبهو ما  احلوائج: الطلبات –بني الكلمات و األسطر. 

 40)  ارق.املطلوب: حدد ااعدة محاية املال العام املعنية يف هذا النص، و دليلها الشقعي، و تطبيياهتا يف الوات احل
 نقاط(. 

 اجلواب: 
 ) نيطحا (.تتحدد قاعدة محاية املال العام املعنية يف هذا النص، بقاعدة عدم التبذير و اإلسراف. -1
 دليلها الشرعي: -2

ْر تَ ْبِذيًقا ) ﴿من الكتاب: قول هللا عز و جل:  -أ ( ِإ َّ 02َوَآِت َذا اْلُيْقََب َحيَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َواَل تُ َبذِ 
رِيَن َكانُوا ِإْخَواَ  الشََّياِطنِي وََكاَ  الشَّْيطَاُ  ِلَقب ِِه َكُفورًا ) (، و قوله 22-12) سورة اإلسراء، اآليتني، ( ﴾02اْلُمَبذِ 

  (.12) سورة الفرقان، اآلية (﴾22ِإَذا َأنْ َفُيوا ََلْ ُيْسقُِفوا َوََلْ يَ ْيحُ ُقوا وََكاَ  بَ نْيَ َذِلَك اَ َواًما )َوالَِّذيَن  أيضا:﴿
قيل و قال و كثرة السؤال، و إضاعة املال") رواه  إن هللا كره إليكم ثالثا:من السنة: قول النيب صلى هللا عليه و سلم:" -ب

اَل َيْسأَُلوَ  النَّاَ  ِإحْلَافًا َوَما تُ ْنِفُيوا ِمْن َخْْيٍ  : ﴿ البخاري، من حديث املغرية بن شعبة، كتاب الزكاة، باب قول هللا تعاىل
 ﴿صلى هللا عليه و سلم: " و ال جيد غىن يغنيه"،  (، و كم الغىن؟ و قول النيب222) البقرة،﴾( 022فَِإ َّ اَّللََّ بِِه َعِليٌم )

 ) نيطحا (..(1122برقم  ﴾،فَِإ َّ اَّللََّ بِِه َعِليٌم  ﴾ إىل قوله ﴿لِْلُفَيَقاِء الَِّذيَن ُأْحِصُقوا يف َسِبيِل اَّللَِّ 
حلفاظ على املال العام، و عدم و املوظفني يف القطاع العام، با تطبيقات القاعدة يف الوقت احلاضر: ضرورة التزام املسؤولني -2
 ذيره و إسرافه، أي عدم جماوزة احلد يف اإلنفاق، و من ذلك مثال:تب

 اِليئات العمومية من موظفني و عمال. اتالتوظيف مبا يناسب احتياج -



 احتياجات املؤسسة.يناسب  ااقتناء الوسائل و األجهزة مب -
 ترشيد استعمال ممتلكات و لوازم املؤسسة مثل السيارات، األوراق، الوقود...إخل. -
                                                                                                                           ) نيطة واحدة(.قصد ترشيد استعمال األوراق و باقي الوسائل. تعميم الرقمنة -
 نقاط(. 14): املبينة يف اجلدول التايل َوضِ ْح الفوارق بني الرقابة املالية القبلية و البعدية، و ذلك من حيث العناصر -2

 اجلواب:

 الرقابة املالية البعدية. الرقابة املالية القبلية 
 املراقب املايل.- األجهزة اليت متثلها يف اجلزائر . 

جلان الصفقات -
 العمومية.

احملاسب -
) نيطة العمومي.
 واحدة(.

 املفتشية العامة للمالية. -
 جملس احملاسبة. -
القطب اجلزائي االقتصادي و  -

 ) نيطة واحدة(. املايل.

كل أجهزة   :السلطة السلطة املنتمي إليها اجلهاز الرقاب، مع التفسري 
الرقابة القبلية تنتمي 

) .التنفيذية للسلطة
2..2.) 

لكون  الحفسْي:
الرقابة املالية ترتافق 
مع تنفيذ 

 (..2.0)النفقة.

تتنوع السلطة اليت تنتمي السلطة: 
إليها أجهزة الرقابة البعدية إىل كل 
من السلطة التنفيذية و السلطة 

 القضائية، كما يلي:
املفتشية العامة للمالية: السلطة  -

 التنفيذية.
جملس احملاسبة: السلطة  -

 القضائية.
القطب اجلزائي االقتصادي و  -

 (2..2) املايل: السلطة القضائية.
و ذلك حىت ال يتدخل الحفسْي: 

) القضاء يف عمل اإلدارة.
2.0..) 

نوع الرقابة من حيث نطاقها) مطابقة أو مالئمة(، مع 
 التفسري.

 نوع القاابة:
ينحصر نطاق الرقابة 
القبلية فقط يف رقابة 

( 2..2) املطابقة.
يكمن  الحفسْي:

ميتد نطاق الرقابة نوع القاابة: 
املطابقة و البعدية ليشمل كل من 

 (.2..2) .املالئمة
لكون ال خشية يف هذه  الحفسْي:

احلالة من تعطل سري املرفق 



حصر نطاق  تفسري
الرقابة القبلية فقط 
يف رقابة املطابقة، 
هبدف جتنب تعطيل 

ل سري املرفق يتعط
، يف حالة العام

منحها رقابة 
 (..2.0) املالئمة.

 (..2.0)العام.

األجهزة و  حتديد مع التفسري. األجهزة و اِليئات اخلاضعة للرقابة.
اهليئات اخلارعة 

تتمثل فيما  للقاابة:
 يلي:

كل املؤسسات   - 
و املصاحل و اِليئات 
العمومية اليت تطبق 
قواعد احملاسبة 

 العمومية.
املؤسسات  -

العمومية الصناعية و 
التجارية و 
املؤسسات العمومية 
االقتصادية: يف حالة 
اجنازها مهمة ممولة 
كليا أو جزئيا من 
الدولة أو اجلماعات 

 (..2.2)احمللية.
و ذلك الحفسْي: 

حىت ال يتم تعطيل 
املؤسسات العمومية 
االقتصادية اليت 
تعمل مببدأ املنافسة 

األجهزة و اهليئات  حتديد
كل املؤسسات  اخلارعة للقاابة:

و اِليئات و املصاحل العمومية 
 مهما كان نظامها احملاسيب.

(2.2..) 
و ذلك لكونه ال خشية الحفسْي: 

يف هذه احلالة من تعطيل 
املؤسسات العمومية االقتصادية 

 (..2.0) من حرية املنافسة.



) يف السوق.
2.0..)  

الرقابة املستعملة) الفحص، التدقيق،  مصطلحات 
 املراجعة، الدراسة، التفتيش..(.

 الفحص، الدراسة.
 (2.0..) 

)  املراجعة، التفتيش، التدقيق.
2.0..) 

بالنظر ملسار تنفيذ  القبلية الزمن الذي تتم يف الرقابة
 النفقات.

املراقب املايل: بصدد 
مرحلة االلتزام 
بالنفقة و قبل أداء 

 اخلدمة.
احملاسب العمومي: 
 بعد أداء اخلدمة.

(2...) 

 

املراقب املايل و - النتائج املرتتبة عن الرقابة.
جلان الصفقات 
العمومية: منح 
التأشرية أو رفض 

 ذلك.
احملاسب  -

العمومي: املوافقة 
على دفع النفقة أو 

) نيطة  رفض ذلك.
 واحدة(.

 

املفتشية العامة للمالية: تقرير  -
و التجاوزات  يسجل املالحظات

املعاينة بشأن التسيري املايل للهيئة 
 اليت خضعت للرقابة.

جملس احملاسبة: غرامات مالية  -
 من طبيعة تأديبية.

القطب اجلزائي االقتصادي و  -
املايل: جزاءات جنائية: عقوبات 
سالبة للحرية، غرامات 

  ) نيطة واحدة(. جزائية...إخل.

 ا يلي:األسئلة العادية: أجب عن سؤال مم

 نقاط(. 40.) وض ح الصالحيات املمنوحة ألجهزة الرقابة البعدية يف إطار عمليات الرقابة، و حدود تلك الصالحيات - 1

 تتمثل الصالحيات املمنوحة ألجهزة الرقابة البعدية يف إطار عمليات الرقابة فيما يلي:اجلواب: 

 االطالع و مراجعة أي مستند إداري و حماسيب. -
) بالنسبة مراجعة احلسابات اليت قام هبا حماسبو املؤسسات اخلاضعة للرقابة باستثناء احلسابات اليت مت تصفيتها هنائيا. -

 جمللس احملاسبة(.
 طلب أي معلومات كتابية أو شفوية. -



 الدخول إىل أي حمل تستخدمه اِليئة املعنية بالرقابة. -
 تماع إليه.استجواب أي موظف يرى أعوان الرقابة ضرورة االس -

 إشراك أعوان مؤهلني من قطاع املؤسسات و اإلدارات العمومية يف عملها. -
 نياط(. 2) استشارة خرباء أو خمتصني بإمكاهنم مساعدهتا يف أعماِلا. -     

 تتمثل فيما يلي:احلدود: 

 التجارية للمؤسسة. لتزام فحف  األسرار املتعلقة باألمن و الدفاع الوطنيني، و كذا املتعلقة باألسراراال -

 ) نيطحا (.عدم التدخل يف التسيري. -

  نقاط(. 40) وض ح املقصود برقابة نوعية التسيري املمارسة من قبل جملس احملاسبة. -2

على اِليئات العمومية من أجل مراقبة مدى شرعية نشاطها املايل،  ،هي تلك الرقابة املمارسة من قبل جملس احملاسبة :اجلواب: 
 هذا  ، واهدودوكذا العمل على حتسني مستوى أدائها ومر 

 عن طريق تقييم شروط استعماِلا للموارد والوسائل العمومية املوضوعة حتت تصرفها، من 
 املتعلق  24-80من األمر رقم  41االقتصاد كما جاء يف املادة  النجاعة و حيث الفعالية و

 مبجلس احملاسبة رقابة نوعية التسيري.
 من األمر السالف الذكر يتضح لنا أن رقابة نوعية التسيري هتدف إىل حتقيق هدفني، أما اِلدف  41ومن خالل حتليل نص املادة 

 اِليئات اليت ختضع لرقابة جملس األول فهو هدف اقتصادي فحت يتمثل يف تقييم مردود 
 احملاسبة وكذلك قياسه لفاعلية النشاط املايل ِلذه املؤسسات لتحقيق لألهداف املسطر ِلا، 
 أما اِلدف الثاين فيتمثل يف مراقبة شرعية النشاط املايل للهيئات 

  ) نيطحا (..العمومية، مبعىن مدى مطابقة أعماِلا ونشاطاهتا للنصوص القانونية
  .معايْي راابة نوعية الحسيْي :نياثا 

 جند من خالل التحليل الثاين للمادة السابقة الذكر أن املعايري الالزمة لكيفية 
 ممارسة جملس احملاسبة لرقابة نوعية التسيري عن طريق اشارته للعناصر اليت تقوم عليها، 

  :وتتمثل هذه األخرية يف
 .بالفاعلية قياس مدى حتقيق األهداف املسطرةويقصد  :(Efficacite)الفعالية -آ 
 وتكون يف األداء، ويقصد هبا االستعمال األحسن واألمثل:النجاعة -ب

 للموارد والوسائل اليت تتمتع هبا اِليئات العمومية وبلوغ احلد األقصى يف استخدامها 



 .لتحقيق األهداف املسطرة
 يف التسيري حتقيق ويكون يف التسيري، ويعين االقتصاد  االاحصاد: -ج

 (.نيطحا )األهداف املسطرة بأقل تكلفة ممكنة يف استعمال املوارد والوسائل العمومية.
تتم بقيام رئيس جملس احملاسبة تعيني مقرر من أجل دراسة القضية املعنية، و الذي يتوىل إعداد إجقاءات راابة الحسيْي:  -2

اِليئة املعنية من أجل الرد على املالحظات الواردة يف التقرير، ليتم فيما بعد عقد جلسة النظر يف  تقرير أويل، مث يرسل ملسؤول
 ) نيطة واحدة(.القضية و إصدار التقرير النهائي.

 بالحوفيق: أسحاذ املييا : يوسف جياليل. 

 مالحظة هامة: القجاء عدم إهانة وراة املوروع لحضمنها لفظ اجلاللة.


