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                                                           ملاطػت فسجيىة2017-2016: الظىت الدزاطيت 

ن البكالوركا التجريبا فا كادا الكالون
  طاغاث02:املدة 

 غلى املترشح ان ًخخاز أحد املىضىغحن الخاليحن

  الولوا ألاون

 

ن:أجباعلىا كايلفان(االكط06): لجزءا ألاوا

 غسف غلد البيؼ .1

 .غسف املحزاهيت الػامت للدولت .2

 أذهس اهىاع الضسائب .3

هثحرا ما جيشب خالفاث بحن الػماٌ او ممثليهم مً هلاباث و املظخخدم لرا وضؼ املشسع مجمىغت (االكط06):ن لجزءا اثكني

 .كىاهحن جحىم هره الػالكت وجضمً حلىق ول طسف

 :الظىد

ادة طاغاث الػمل ، مضاًلت الىلابيحن في : مؤطظت السائد الاهخاجيت وكػذ في خالف مؼ ممثلي غمالها حٌى غدة هلاط منها  ٍش

 .غملهم الىلااب ، حسمان الػماٌ مً التركياث الدزجيت ، غدم اجباع طلم وااح في الاجىز 

ت  هرا الخالف ادي بممثل الىلابت ومػه مجمىغت مً الػماٌ الى غلم باب املؤطظت ومىؼ اليل مً الدخٌى اليها مطالبحن بدظٍى

 .الاوضاع الػاللت، مما ادي بمدًس املؤطظت الى تهدًدهم بالفصل

:  الخاليتألاطئلتاهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دزطذ أجب غلى 

 هيف وظمي الاجفاق الري ًحىم الىلاط املخىاشع غليها و الىازدة في الظىد .1

 ما ذا وظمي الفػل الري كام به الػماٌ؟ هل هى كاهىوب؟ .2

لت كاهىهيت .3  .اذهس الخطىاث الىاجب اجباغها حتى ٌظترد الػماٌ حلىكهم بطٍس

ان الػلد مً بحن املىاضيؼ التي اخرث ححزا هبحرا مً اهخمام اللاهىن الجصائسي وذلً لخطبيم الهدف (االكط08):ن لجزءا اثكاث

. الاطاس ي مً اللاهىن الري هى جىظيم الػالكاث بحن الافساد

 :الظىد

محمد وغبد هللا كاما بخأطيع شسهت لالغالن والػالكاث الػامت ملسها الاجخماعي حيدزة الجصائس الػاصمت، وفي اطاز  الخحضحر 

ت ووىن ان غدد الػماٌ في الشسهت ال  للحملت الاهخخابيت ابسمذ الشسهت اجفاكا مؼ مجمىغت احصاب لتزوٍدها بامللصلاث الاشهاٍز

ًىفب لخغطيت حجم الطلباث كامذ الشسهت بخىظيف غماٌ جدد وملىاهبت الخطىزاث الجدًدة في مجاٌ جىىىلىجيا الاغالم 

م مىاكؼ الخىاصل الاجخماعي كسزث الشسهت جىظيف مهىدض في الاغالم آلالي  .والاجصاٌ والاججاه هحى الدغاًت غً طٍس

 .حمصة احد الػماٌ املىظفحن حدًثا تهاون في اداء مهمخه مما ادي الى جلف احدي الاالث الخاصت باليسخ

ً جدًد الا  م اضافت شٍس ادة زاض ماٌ الشسهت غً طٍس بظةب الحجم الىبحر لطلباث الاحصاب ازاد ول مً محمد  وغبد هللا ٍش

 .وهى طمحر لىً غىد اطدشازة املخخص اللاهىوب اشاز غليهم ان حصص الشسهت ال جيخلل الا للىزثت

:  الخاليتألاطئلتاهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دزطذ أجب غلى 

 .ما هىع الشسهت املروىزة في الظىد .1

 .اكترح هىع غلد الػمل للػماٌ الجدد وملهىدض الاغالم آلالي .2

 .اكترح حال مىاطبا إلضافت الظيد طمحر هشٍسً .3

 .ما هى الاجساء الىاجب اجخاذه في حم الػامل حمصة .4
 

ن
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ن

ن الولوا اثكني

 

ن:أجباعلىا كايلفان(االكط06): لجزءا ألاوا

 .غسف شسهت املظاهمت .1

 .اذهس أطباب اهلضاء شسهت الخضامً .2

 .غسف الجزاع الجماعي للػمل .3

ن

 . ٌػخبر غلد البيؼ مً اهثر الػلىد اهدشازا في حياجىا اليىميت (االكط06):ن لجزءا اثكني

ل  م الخجهحزاث املىخةيت كامذ بالػملياث الخاليت خالٌ شهس افٍس : 2016مؤطظت البيان لدظٍى

شساء شاحىت هلل البضائؼ مً املىزد السطمي شسهت هيىهداي وكامذ بجميؼ الاجساءاث اللاهىهيت لىلل امللىيت : 1الظىد 

. واطخلمذ املبيؼ، و غىد الاطخالم جبحن ان ملصىزة الشاحىت بها ملصم ٌغطب خدوشا

 هىان خصاهت جالفت  أن خصائً مً املىزد ًىطف وغىد اطخالمها جبحن أن خصاهت غحر مطابلت للمىاصفاث هما10شساء  : 2الظىد

. وظةيا

ت السماٌ وكامذ بخىثيم الػلد لدي مىثم: 3الظىد  . اشترث محل ججازي مً الىوالت الػلاٍز

الظيد غبد الحم غامل باملؤطظت اجفم مؼ املظحر الياض غلى ان ًلدم له هةش الػيد ملابل حصىله غلى جهاش  : 4الظىد 

. همبيىجس البىه زضا

:  الخاليتألاطئلتاهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دزطذ أجب غلى 

. اي مً الػملياث الخالي ليظذ غلد بيؼ؟ بسز اجابخً .1

. باليظبت للشاحىت هل ًمىً ابطاٌ غلد البيؼ؟بسز اجابخً .2

  ؟3 و 2هل ٌػخبر غلد البيؼ صحيحا في غمليتي الظىدًً  .3

 . املاليت الػامت هى غلم ٌػنى بدظيحر مداخيل الدولت وهيفيت صسفها(االكط08):ن لجزءا اثكاث

ب غىد جلاضيه ألٌو اجسه مسفىكت  :1الظىد  الظيد طليم وظف بمؤطظت ألافاق بصفخه غامل ًىمب وهى ألان في مسحلت الخجٍس

بىشف الاجس الحظ فسوق بحن املبالغ املثةخه في هشف الاجس وما جلاضاه فػليا وغىد اجصاله بصدًلت غبد الحميد بسز له الفىازق 

بت  .غلى انها اكخطاغاث ول مً الضمان الاجخماعي والضٍس

غبد الحميد ٌشغل هشيا غلى شاطئ البحس بمدًىت جيجل غلما أن ملىيت الىشً حػىد للبلدًت وان غبد الحميد ًدفؼ  : 2الظىد 

 .مبلغ شهسي للاء شغله للىشً

 الحظ ان الىشً في حالت متردًت فلام بسفؼ اوشغاله للبلدًت التي 2017غبد الحميد وخالٌ جحضحره ملىطم اصطياف  : 3الظىد 

 .كامذ بدوزها بترميم ول الاهشان الخابػت لها املىجىدة غلى شاطئ البحس

:  الخاليتألاطئلتاهطالكا مً الخػليمت واغخمادا غلى ما دزطذ أجب غلى 

بت املروىزة في الظىد  .1  ؟1ما هىع الضٍس

 .ماذا ًمثل املبلغ الري ًدفػه غبد الحميد للبلدًت؟صىفه .2

 .هيف وظمي املبالغ التي اهفلتها البلدًت في غملياث جسميم ألاهشان؟ صىفها .3

 هل ًمىً للبلدًت ان جخصص مداخيلها مً الاهشان لترميمها؟ .4
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 العالمت 2017الخصحيح الىمىذجي الخخباز البكالىزيا الخجسيبي ملادة اللاهىن 

:ل املوملوع الاول

ل: الصزع الاول

" ثمً هلدر آخس في ملابل ملكيت ش يء أو حلا ماليا للممتتر  أن يىلل الباةع بملخضاه علد يلتزم"  :حعسيفععلدع لبيع

، أو هي فتته شمىيت معيىت هي الظىت املدهيت الدابمت للدولت خالل املىازد وألاعباءيصف مظدىد ذو طبيعت محاطبيت هي  :حعسيفع ايز هيتع لعامت

 . املعمىل بهاواملىشعت وفم ألاحكام الدمسيعيت و الخىظيميتمجمىع إلايساداث والىفلاث النهابيت للدولت املحددة طىىيا بمىجب كاهىن املاليت، 

 باشسةالمالضسابب غيت املباشسة، الضسابب   :أهمل وع لضسيبت

ل: الصزع لثاوي

ل:للوظميع جفاقع لريعيحكمع لىلاطع اخىاشوععليهاع

الاجفاكيت الجماعيت للعمل 

ل: لفعلع لريعكامعبهع لعماوع

  إضساب 

  إلاضساب غيت كاهىوي النهم لم يمسوا بالخطىاث الىاجبت كاهىهيا

الخحكيم ، الىطاطت ، املصالحت   : اخطمل ثع لمل جبعإجباعهاعحتىعيظتردع لعماوعحلملكهمعبطسيلتعكاهملهيت

ل: الصزع لثالث

  شسكت ذاث مظؤوليت محدودة:لهملوع لشسهت

  علد عمل محدد املدة:هملوععلدع لعملع الترحعللعماوع الدد

  علد عمل غيت محدد املدة:هملوععلدع لعملع الترحعاهىدضعإلاعالمعآلالي

لفك العلد ألاول وإوماء شسكت جديدة:ل احلع اىاطبعإلوافتع لظيدعطميرعهشسيكعهملع

   العصل ألهه كام بخطأ جظيم:إلاجس زع لمل جبع جخاذهعفيعحمع لعاملعحمصة

:لثاوي املوملوع و

ل: الصزع الاول

مدظاويت في الليمت وكابلت  أطهمالمسكت التي يىلظم زأطمالها إلى  ) مً ق ث ج شسكت املظاهمت بأنها 592حعسف املادة  :حعسيفعشسهتع اظاهمت

 (.ال يخحملىن الخظابس إال بلدز حصتهم  7شسكاء ال يلل عددهم عً ، جخكىن مً للخداول 

 : مً ق ث ج هىزدها كما يلي563 و 562جيخهي شسكت الخضامً بأحد ألاطباب الىازدة في املادجين  :أطبابع هلضازعشسهتع لخضامً

 جيخهي المسكت بىفاة أحد المسكاء ما لم يىجد اجفاق مخالف لرلك في اللاهىن ألاطاس ي للمسكت .

  جىحل المسكت في حالت إفالض أحد المسكاء 

 أو فلدان أهليخه (الحجس عليه) مً ممازطت مهىخه الخجازيت مىع احد المسكاء. 

. وزغم ذلك يمكً أن حظخمس المسكت في ممازطت وماطها إذا هص اللاهىن الخأطيس ي على ذلك أو بلساز يخخر بئجماع المسكاء

  واصحاب العمل املمثل لهم مً جهتمجمىعت مً العمال أو الخىظيم الىلابي التي جثىز بين الخالفاث هي جلك :حعسيفع لنز عاثع الماعيتعللعمل

. بمسوط واحكام وظسوف العمل او اجفاكيت جماعيت جخعلم جاويل او جطبيم كاعدة كاهىهيتمً جهت اخسي حىل 

ل: الصزع لثاوي

ل: لعملياثع لخاليعليظتععلدعبيع

ملابل ثمً هلدر ألنها ليع فيها شسط : ، الخبتيس 4العمليت في الظىد 

ل:ععلدع لبيعإبطاوباليظبتعللشاحىتعهلعيمكًع

 وعم يمكً إبطال علد البيع الن زضا املمتتر شابه عيب مً عيىب السضا أال وهى الخدليع

ل3عالاع2هلعيعخبرععلدع لبيععصحيحاعفيععمليتيع لظىديًع

  يعخبت علد غيت صحيح الن زضا أحد الطسفين شابه عيب مً عيىب السضا الا وهى الغلط2 لعمليتعفيع لظىدع

 . يعخبت هاكص شكليا ألهه لم يمهس بعد3 لعمليتعفيع لظىدع

ل: الصزع لثالث

لضسيبت على الدخل إلاجماليل:لل1هملوع لضسيبتع ارهملزةعفيع لظىدع

للإيساداث عامت:لماذ عيمثلع ابلغع لريعيدفعهععبدع احميدعللبلديتع

لالدومين العلازر :لصىفهع

للهفلاث عامتل:لهيفعوظميع ابالغع لتيعأهفلتهاع لبلديتعفيععملياثعجسميمع هشان

لهفلاث الدظييت:لصىفهاع

 ال الن هرا يخالف مبدا مً مبادا امليزاهيت العامت الا وهى مبدأ عد الخخصص:لهلعيمكًعللبلديتع نعجخصصعمد خيلهاعمًع هشانعلترميمها
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