
 

 3 من 1الصفحة 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
ديرية الرتبية لوالية الشلف    م                                             وزارة الرتبية الوطنية  

  2018 ماي :ةور د                        بكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي          امتحان
 الشرفة   - وية :العقيد بوقرةالثان                                     واقتصاد تسيري الشعبة:

  د 30و سا 02املدة:                      الـــــقــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــون            :اختبار يف مادة
  اآلتيينأحد الموضوعين  أن يختار رشحتالمعلى 

مستقلينثالثة أجزاء  على الموضوع يحتوي  

  الموضوع األول

  نقاط (  06)            الجزء األول 

 نقاط (  04)   السؤال األول

اع ل إلى إشبالنشاط الذي تبذله الدولة في سبيل الحصول على الموارد الالزمة إلنفاقها من أجل الوصو إن  

 سها علم المالية العامة.ر  وتغطية الحاجات العامة يتم وفق قواعد يد  

 ف المالية العامة عر   (1

 ر خصائص النفقة العامة أذك   (2

 نقطة (  02)  السؤال الثاني 

 ؟ الحد المطلوب عن المساهمة شركة مال رأس تخفيض حالة في الجزائري المشرع موقف هو ما 

 نقاط ( 06)             الجزء الثاني

 الوضعية : 

 م 80 مساحتها للبيع شقة :الشراء و للبيع الشلف سوق بمجموعة إعالن نشر على إلياس السيد اطلع

 قاواتف اإلعالن بصاحب إلياس السيد اتصل القادر عبد للسيد ملك الحرية وهي بحي واقعة مربع

 اإلعالن   في المذكورة للشروط وفقا البيع عملية إتمام على

 انطالقا من الوضعية ومما درست اجب عما يلي :  العمل المطلوب

 .السيدين بين سيبرم الذي العقد نوع عرف (1

 الركن. هذا شروط حدد ؟ العقد هذا في الشقة تمثل ماذا (2

  . شروطه مبينا ؟ إلياس السيد سيدفعه الذي المبلغ يسمى ماذا (3

 . نافذا العقد يعتبر حتى استكمالها الواجب القانونية اإلجراءات اذكر (4
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 3 من 2الصفحة 

  نقاط ( 08)            الجزء الثالث 

 الوضعية :

ض المؤسسات قامت هذه األخيرة بإصدار بيان يقضي بتسريح بع إحدىبسبب السياسة المتبعة من 
مال العمال، وتخفيض األجر بالنسبة للعمال الباقين مع زيادة ساعات العمل، هذا ما أدى بالع

 لمعالجة هذه النقاط.  طرق قانونية إتباع إلىوممثليهم 

رف حسب حق القانوني المعتال إتباعحل, فقرروا  إلىورغم كل طرق التسوية الودية لم يتم التوصل 
 شروط معينة. وفقق ع  57نص المادة 

 انطالقا من الوضعية ومما درست اجب عما يلي :: المطلوبالعمل 

 هي شروط هذا النزاع؟ هل النزاع يخص طرف أم عدة أطراف؟ ما (1

 عرف هذه العالقات التي تجمع كل من العمال ومستخدميهم؟ (2

 ممثلو العمال لمعالجة هذه النقاط؟ هي الطرق القانونية التي اتبعها ما (3

 هي الحق القانوني المعترف؟عرفه؟ وما بإتباعبعد فشل طرق التسوية الودية، ماذا نعني  (4

 شروطه؟ 

 الموضوع الثاني

 نقاط (    06)             الجزء األول 

 نقاط (  04)  السؤال األول 

 تزال الدراسات المالية فالضريبة كانت واللقد احتلت الضرائب والرسوم بشكل عام ، مركزا مميزا في 

 الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق أهداف الدولة

 عرف الضريبة  (1

في  القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي إشرح (2

 الدولة

 نقطة (  02)  السؤال الثاني 

 العمل  عالقة النتهاء اإلرادية الحاالت هي ما 

  نقاط ( 06)             يالجزء الثان

 الوضعية : 

الزجاج  "ياسين" و "أمين" إنشاء شركة لتركيب وتشكيل وصديقيهبعد إنهاء دراستهم الجامعية قرر نبيل 
 فكانت المساهمات في رأس المال كما يلي: )أبواب ،نوافذ ، واجهات محالت(

  دج 300000مساهمة نبيل: قطعة أرض قيمتها  

  دج 500000مساهمة ياسين: مبلغ  

  لباعتباره مختص في هذا المجا المنتجمساهمة أمين: تصاميم  

 اتفق نبيل وصديقيه على المسؤولية الشخصية المطلقة عن ديون الشركة
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 3 من 3الصفحة 

 على ما درست أجب عن األسئلة التالية: وباالعتمادانطالقا من الوضعية  المطلوب:العمل 

 مي هذه الشركة؟ برر إجابتك.الشركات تنت إلى أي نوع من (1

 ما هي اإلجراءات القانونية لتأسيس هذه الشركة؟ (2

 هل تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء؟ برر إجابتك (3

بالبورصة  الشركة على طرح أسهم باالتفاقسنوات اتسع نشاط الشركة وقرر الشركاء  3بعد  (4

 لشركة؟ برر إجابتك.شركاء جدد.هل سيتغير الشكل القانوني ل 4فانظم 

 نقاط (  08)             الجزء الثالث

  السنــد:

  لتالية:ا" إلى مكتبه, قدمت له الكاتبة ملفا يحتوي على الوثائق النجاح  بمجرد أن دخل مدير مؤسسة "

  أيام.10عطلة مرضية لعامل لمدة  
  أسبوعا. 14عطلة أمومة لمدة  

 .استدعاء لعامل ألداء الخدمة الوطنية  
 .رسالة من العدالة حول عامل تم حرمانه من الحرية ولكن لم تتم محاكمته بعد  
  أيام لظروف خاصة. 3طلب تغيب لعامل لمدة  
 .استدعاء عامل لحضور اجتماع نقابي  
 ( عمال لمدة أسبوع الرتكابهم مخالفات.3التوقيع على قرار مجلس التأديب بطرد ثالثة ) 

 السند واعتمادا على ما درست:من  انطالقا   العمل المطلوب:

 تتعلق أغلب الحاالت الواردة في السند بوضعية قانونية. (1

 وضح ذلك؟ -أ

 عرف هذه الوضعية.  -ب

 قد تسبب الوضعية السابقة اللجوء إلى عملية التوظيف. (2

 إلى أي نوع من عقود العمل يستند مدير المؤسسة ولماذا؟ -أ

 أذكر الحاالت األخرى التي يمكن أن يستند فيها لهذا النوع من العقود.  -ب

 ذلك. قانون العمل( غياب العامل بسبب حضور اجتماع نقابي؟ برر 54كيف يعتبر القانون )المادة  (3

   ق ع. 54أذكر األسباب األخرى التي وردت في المادة 

 

 2018 للجميع يف إمتحان شهادة البكالوراي ابلتوفيق

  : شرفاوي جياليلأستاذ املادة
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