
 
 6 من 11الصفحة 

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

  2019 ماي :ةور د                        بكالور+ التجرييب للتعليم الثانوي          امتحان
 الشرفة   - وية :العقيد بوقرةالثان                                    واقتصاد تسيري الشعبة:

  د30و سا 02املدة:                      الـــــقــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــون            :اختبار يف مادة
 اآلتيينأحد الموضوعين  أن يختار رشحتالمعلى 

مستقلةثالثة أجزاء  على الموضوع يحتوي
الموضوع األول

  نقاط )  06(           الجزء األول 
 نقاط )  04السؤال األول  ( 

وتغطية  النشاط الذي تبذله الدولة في سبيل الحصول على الموارد الالزمة إلنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع إنّ 
 سها علم المالية العامة.رُ الحاجات العامة يتم وفق قواعد يدْ 

 ف المالية العامة عرّ )1
 ر خصائص النفقة العامةأذكُ )2

 نقطة )  02السؤال الثاني  ( 
  أذكر الحاالت التي يمكن للعامل أن يتغيب فيها دون أن يفقد أجره ؟ وما هو الشرط المقدم في ذلك ؟�

 نقاط ) 06(             الجزء الثاني
 لديك السند المستخرج من احد المحاكم القضائية

لك م 2م320اطلع السيد (ف. إبراهيم) على إعالن في الجريدة يخص بيع قطعة أرض بضواحي العاصمة مساحتها   
لى إتمام دج يسدد الثمن على مراحل، اتصل السيد إبراهيم بالسيد محمد واتفقا ع10000000للسيد (ك. محمد) سعرها 

 راءات القانونية.العملية وفقا للشروط المذكورة في اإلعالن واستكمال كل اإلج

طالب العملية و و خالل اإلجراءات القانونية اكتشف السيد( إبراهيم) أن األرض تعود ملكيتها للدولة فتراجع عن إتمام 
(دفع  التزاماته السيد (محمد) باسترجاع المبلغ المدفوع، لكن السيد (محمد) رفض و طالب بدوره السيد (إبراهيم) بتنفيذ

 ألرض).باقي المبلغ وتَسلم ا

 و اعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية : سندالمطلوب انطالقا من الالعمل 
 حدد أطراف هذه العملية.)1
 ما اسم الوثيقة المبرمة بينهم؟ عرفها ؟)2
 روطه.شبالنظر لألركان الموضوعية لهذه الوثيقة ماذا يمثل كل من الثمن وقطعة األرض؟ عرف هذا الركن مبينا )3
 اإلجراءات القانونية الواجب استكمالها.اشرح )4
 عن أي التزامات يتحدث السيد محمد؟ اشرحها ؟)5
 ؟ علل ؟ هل يمكن للسيد محمد عن طريق القضاء إلزام السيد إبراهيم بتنفيذ هذه االلتزامات)6
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 6 من 22الصفحة 

نقاط )08( الجزء الثالث 
ل أجرة "السيد سليم "وظف بمؤسسة اآلفاق بصفة عامل يومي و هو اآلن في مرحلة تجريب عند تقاضيه ألو :01السند 

يقه عبد مرفوقة بكشف األجر الحظ فروق بين المبالغ المثبتة في كشف األجر و ما تقاضاه فعليا و عند اتصاله بصد
 ان االجتماعي.الحميد برر له الفوارق على أنها اقتطاعات كل من الضريبة و الضم

ع د الحميد يدف:عبد الحميد يشغل كشكا عل شاطئ البحر بمدينة جيجل علما ان ملكية الكشك تعود للبلدية و ان عب02السند
 مبلغ شهري لقاء شغله للكشك 

شغاله الحظ أن الكشك في حالة متردية فقام برفع ان 2017عبد الحميد وخالل تحضيره لموسم االصطياف  : 03السند
 ية التي قامت بدورها بترميم كل األكشاك  التابعة لها الموجودة على شاطئ البحرللبلد

 و اعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية : سنداتانطالقا من الالعمل المطلوب 
 ؟ عرفها و أذكر خصائصها . 01ما نوع الضريبة المذكورة في السند .1
 للبلدية ؟صنفه.ماذا يمثل المبلغ الذي يدفعه عبد الحميد.2
 كيف نسمي المبالغ التي أنفقتها البلدية في عمليات ترميم األكشاك ؟صنفها..3
 هل يمكن للبلدية أن تخصص مداخيلها من األكشاك لترميمها ؟ .4

 الموضوع الثاني

 نقاط )    06(             الجزء األول 

 نقاط )  04(  السؤال األول 
ة يلة الرئيسيعام ، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت وال تزال الوسلقد احتلت الضرائب والرسوم بشكل 

 والمهمة التي تحقق أهداف الدولة
 عرف الضريبة )1
 القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة إشرح)2

 نقطة )  02السؤال الثاني  ( 
 ؟ الحد المطلوب عن المساهمة شركة مال رأس تخفيض حالة في الجزائري المشرع موقف هو ما�

  نقاط ) 06(             يالجزء الثان
ا في نظام السيد أحمد يعمل في منشأة صناعية عمومية في مهنة سائق رافعة ، وفي أحد المرات اكتشف هذا العامل عطب

ب إصالح العط إال أن صاحب العمل لم يقم باتخاذ التدابير الالزمة  وهيالرفع في الرافعة فقام بإبالغ صاحب العمل ، 
ير ما أدى بمدفي الرافعة ، وقد شعر العامل أن استخدام هذه االلة يهدد سالمته فرفض القيام بالعمل المطلوب منه ، م

ما حدث بء السيد أحمد المنشأة بفصل السيد أحمد عن عمله بحجة مخالفته نظام العمل في المنشأة . بعد سماع زمال
ى يعاد لزميلهم قرروا مباشرة الدخول في إضراب عن العمل تحت لواء النقابة الخاصة بهم وعدم توقيف اإلضراب حت

 السيد أحمد إلى منصبه.

 المطلوب: انطالقا من الوضعية واعتمادا على ما درست:العمل 
 ن خالل الوضعية.ــ حدد اإللتزامات الخاصة بالسيد أحمد ومدير المنشأة م 1

 ــ هل قرار فصل السيد أحمد صائب؟ برر إجابتك. 2

 ــ بعد قرار مدير المنشأة كيف أصبحت عالقة العمل للسيد أحمد؟ 3

ــ هل إضراب عمال المنشأة قانوني؟ إذا كان الجواب بالنفي حدد الخطوات الواجب اتباعها حتى يصبح اإلضراب ذو  4
 صبغة قانوني.
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 6 من 33الصفحة 

نقاط ) 08( الجزء الثالث
 إليك الوثيقة التالية:

ى الموثق تمقررت السيدة ليلى وأخواتها تأسيس شركة لصناعة الحلويات التقليدية و العصرية، وعند تحرير العقد لد
رث. تسمية الشركة ''حلويات ليلى وأخواتها ''حيث رأس مالها مقسم إلى حصص غير قابلة للتداول عن طريق اإل

 عامالت بصفة دائمة.  10ستكمال إجراءات التأسيس قامت السيدة ليلى بتوظيف وبعد ا

 عامالت جدد خالل فصل 4ومع حلول فصل الصيف زاد الطلب على منتجات الشركة فقامت السيدة ليلى بتوظيف 
 صلالصيف لثالثة أشهر فقط من أجل زيادة إنتاج الشركة. وبعد شهرين من فصل الصيف قامت السيدة ليلى بف

 ساعة يوميا. 12ساعات يوميا إلى 8العامالت األربعة بسبب رفع ساعات العمل لباقي العامالت من 

 المطلوب:  انطالقا مما درست ومن الوثيقة السابقة أجب على ما يلي: العمل 
 كيف نسمي العملية التي تمت عند الموثق ؟ اشرحها ؟  )1
 ؟كيف نسمي العقد المحرر ؟ عرفه ؟ أذكر أركانه )2
 ورد في الوضعية '' .... استكمال  إجراءات التأسيس '' اشرحها  )3
 ماهي العالقة  التي تربط  العامالت بالشركة ؟ بين نوعها ؟ )4
 حدد طبيعة العقد الذي يربط العامالت مع الشركة )5
 هل قرار فصل العامالت صائب ؟ برر إجابتك ؟ )6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 ر+للجميع يف إمتحان شهادة البكالو  Aلتوفيق

  : شرفاوي جياليلأستاذ املادة
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 6 من 44الصفحة 

 2019تصحيح البكالوريا التجريبية في مادة القانون دورة 

 الموضوع االول 
 الجزء االول :  

لك لعامة،وهو ذهو العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات اتعريف المالية العامة:-1
 الى اشباع النشاط الذي تبذله الهيئات في سبيل الحصول على الموارد الضرورية الالزمة النفاقها من أجل الوصول

 ن  1.5وتغطية الحاجات العامة.     
 ن  3        خصائص النفقة العامة:-2

 تكون مبالغ مالية تدفعها  الدولة للحصول على السلع و الخدمات للممارسة نشاطها .  أن  -
 تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، الوالية، البلدية، الهيئات العامة).  -
 .تستخدم لتحقيق المنفعة العامة  -
 نفاق العام . تتأثر باإلمكانيات اإلنتاجية للدولة حيث كلما كانت لها امكانيات يزداد اال  -
اقتصادية و ادارية و سياسية . تتميز النفقة العامة بالزيادة  المستمرة ألسباب -
 تؤثر النفقة العامة على النشاط االقتصادي : تؤدي الى زيادة اإلنتاج الوطني و اإلستهالك  -

 ن  1.5) الحاالت التي يتغيب فيها العامل دون ان يفقد اجره :     3
 قابي التمثيل الن�
 متابعة دوارت التكوين المهني �
 تأدية فريضة الحج �

 الجزء الثاني 
يد (ك. محمد) مالك قطعة أرض البائع: الس -سيد (ف. إبراهيم). المشتري: ال - تحديد أطراف هذه العملية:)1

 ن  0.5         2م320بضواحي العاصمة مساحتها 
ة شيء أو ع بنقل ملكيهو عقد يلتزم بمقتضاه الطرفان البائ البيع:الوثيقة المبرمة بينهم هي عقد البيع تعريف عقد )2

 ن  1حقا ماليا للمشتري مقابل دفع ثمن نقدي.          
ثمن ري، عكس التعتبر قطعة األرض محل التزام البائع وسبب التزام المشت بالنظر لألركان الموضوعية لعقد البيع)3

 ن  1البائع            الذي يعتبر محل التزام المشتري وسبب التزام
ن بدفع الثم بما أن عقد البيع من عقود المعاوضة فالمحل يتمثل في التزام المشتري تعريف هذا الركن ''المحل'':�

ايلي: أن م  الشيء المبيع من جهة والتزام البائع بتسليم الشيء المباع للمشتري من جهة ثانية و يشترط في المحل
 ن  1يكون موجودا، أن يكون معينا أو قابل للتعيين، أن يكون مشروعا.    

 ن  1اإلجراءات القانونية الواجب استكمالها هي األركان الشكلية    )4
باللغة  ويعني إبرام العقد في شكل رسمي أمام ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق و على أن تكتب الكتابة:�

 العربية 
المحافظة  ال تنتقل الملكية في العقارات بمجرد إبرام العقد بل تتطلب أيضا شهره فيجب إيداعه لدى الشهر: �

لتالي ملكية و باالعقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار فحسب القانون المدني فان العقد غير المشهر ال ينقل ال
 فان إتمام الشهر يترتب عنه انتقال الملكية.

 لم األرض).السيد (ابراهيم) أي التزامات المشتري (دفع باقي المبلغ وتس ) عن التزاماتيتحدث السيد (محمد)5
 ن  1.5التزامات المشتري:  �
 االلتزام بدفع الثمن: ويتم ذلك وفق الطريقة المتفق عليها �
 االلتزام بتسلم الشيء المبيع: حيث يلتزم المشتري بوضع يده على المبيع وحيازته   �
 كل نفقات المبيع: نفقات التسجيل و الطوابع و الرسوم. االلتزام بتحمل �
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هوالبيعالبيع:يف عقد ع تعريف عقد 
ن ن 11                

طعة األرض محلر قطعة األرض محل ال
نن 11           لبائع           

معاوضة فالمحلد المعاوضة فالمحل يتم
ري من جهة ثالمشتري من جهة ثانية

نن 11وعا.    
نن 1

ص يتمثل في ال مختص يتمثل في الموث

شهره فيجب إيدضا شهره فيجب إيداعه ل
لملمشهر الغير المشهر ال ينقل ال
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 6 من 55الصفحة 

 الجزء الثالث 
 ن  0.5: الضريبة على الدخل االجمالي.      نوع الضريبة هي)1
تدعى  تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل األشخاص الطبيعيين يتمتعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي:�

 ن  1ضريبة الدخل االجمالي، تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة  . 
 ن  1.5:  خصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي�

 تطبق على األشخاص الطبيعيين.�
 تحصل سنوية.�
 جمالي الصافي.ضريبة إجمالية : تشمل الدخل اإل�
 هي ضريبة تصاعدية : ترتفع كلما ارتفع الدخل.�
 ضريبة أحادية : ضريبة واحدة تشمل كل أنواع الدخل.�
 ضريبة تصريحية : على المكلف التصريح بدخله السنوي�

 ة من ملكه الدولتالدومين العقاري ويشمل ما  تصنيفه للبلدية   " إيراد " يمثل المبلغ الذي يدفعه عبد الحميد)2
 ن  1أراضي وعقارات.    

 ن  1.   قات التجهيز:    نف تصنيفها: نفقات .       *   تسمى المبالغ التي أنفقتها البلدية في عملية الترميم)3
 ن1اق. : أن ال يخصص نوع معين من اإليراد نوع معين من اإلنف )ال يمكن ألنه حسب مبدأ عدم التخصيص يعني4

 الموضوع الثاني
 الجزء االول :

قابل م:" هي خدمة مالية أو تأدية نقدية تفرض على األفراد جبرا من السلطة العامة دون تعريف الضريبة )1
 ن  2وبصفة نهائية،من أجل تغطية النفقات العامة وتحقيق األهداف المحددة من طرف الدولة"  

 ن  2قواعد الضريبة:   )2
باء أن يساهم في األع ن في أداء الضريبة، ويجب على كل فردهي تطبيق مبدأ المساواة بين المواطني قاعدة العدالة : - 

 العامة حسب دخله .
 ة بها .تكون الضريبة محددة بصورة دقيقة دون أي غموض ، أي يعرف كل االحكام المتعلق قاعدة اليقين: - 
  ارة من التعسف فيالمكلفين بها لمنع االد هي وضع قواعد ضريبية بصورة تالئم ظروف قاعدة المالءمة في الدفع: - 

 اجراءات التحصيل 
 ع الطرق التي ال تكلفها صرف مبالغ كبيرة عندهي لجوء إدارة الضرائب إلى إتبا  قاعدة االقتصاد في التحصيل: - 

 عملية التحصيل  
 ن  2الحد المطلوب    عن المساهمة شركة مال رأس تخفيض حالة في الجزائري المشرع موقف) 3
ل الشركة الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسماإذا كان األصل (:

استدعاء فإن مجلس اإلدارة ملزم خالل األشهر األربعة التالية: للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر ب
 ).شركةالجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل ال

 الجزء الثاني 
فيذ عليمات , االلتزام بتنااللتزام بتنفيذ العمل المحدد في العقد , االمتثال لالوامر والت:    ا. التزامات السيد احمد.1

 ن  1الجهد والعناية في تنفيذ عقد العمل      
 ن  1توفير االمن والحماية للعمال من االخطار المهنية   ب. التزامات المدير :  
كل عائق غير صائب الن السيد احمد  ابلغ المدير بالعطب ولم يقم بإصالحه وهذا ما ش.قرار فصل السيد احمد : 2

 ن  1  للعامل في مباشرة عمله بأمان وعليه فالمدير لم يلتزم بتوفير األمن والحماية للعامل من خطر الرافعة  
ات المعمول ن طرف المدير غير انها لم تكن وفق االجراءمنتهية بسبب فسخ العقد م.اصبحت عالقة العمل منتهية : 3

 ن   1    بها
ن 2.اضراب العمال غير قانوني النه يجب اتباع الخطوات التالية قبل الدخول في اضراب  4

 استنفاء طرق التسوية الودية المنصوص عليها القانون .�
اإلضراب  ل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء إلىتستدعى جمعية عامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العم�

 عن طريق االقتراع السري .
 اإلضراب باء أجل اإلشعار المسبق اإلشعار المسبق باإلضراب : يودع اإلشعار باإلضراب المتفق عليه بعد انته�
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يمثل المبلغيمثل المبلغ الذي)2
اضي وعقاراتأراضي وعقارات.  

 المبالغ التي أنفقتهسمى المبالغ التي أنفقته
سب مبدأ عدمه حسب مبدأ عدم التخص

ي خدمة مالية أ:" هي خدمة مالية أو تأد
طية النفقاتل تغطية النفقات العامة

ين فية بين الممساواة بين المواطني

يقة دون أي غرة دقيقة دون أي غموض
ية بصورة تالئم ظضريبية بصورة تالئم ظ

ع الطرع الطرق اللى إتباائب إلى إتبا

الحالحد المعنعنساهمةالمساهمةة
ق الحسابات وثائق الحسابات إلى أق

ت التي كشفت هحسابات التي كشفت هذه

تتتعليمعليمات , االر والتلالوامر والت

شكل عائقكل عائق  ما شوهذا ما ش
ن ن 11ةعة  

المعمول ات المعمول اء

3as.ency-education.com



 
 6 من 66الصفحة 

 الجزء الثالث 
علومات ( الم هي الكتابة وهي تحرير عقد رسمي للشركة ويتضمن الحد األدنى من العملية التي قام بها الموثق)1

 ن 1رأس مالها، اسمها ...)     
 ن  0.5: هو عقد تأسيس الشركة،  العقد المحرر )2
شترك معقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط  تعريف عقد الشركة:�

 ن  1ن عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام األرباح و الخسائر.  بتقديم حصة م
 ن  2:   أركان عقد الشركة�

 األركان الموضوعية العامة: الرضا، المحل، السبب، األهلية. )أ
 األركان الموضوعية الخاصة: تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام األرباح و الخسائر. )ب

ة شرة الرسمير في القيد بالسجل التجاري، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في الن: تتمثل إجراءات الشهلشهرا)3
 ن  1لإلعالنات القانونية و نشر هذا الملخص في جريدة يومية   

 ن  0.5هي عالقة عمل نوعها جماعية    العالقة التي تربط العامالت بالشركة )4
 ن  1.5طبيعة العقد الذي يربط العامالت مع الشركة     )5

 عقد عمل غير محدد المدة: بالنسبة للعامالت الموظفون بصفة دائمة�
 عقد عمل محدد المدة: بالنسبة للعامالت الموظفون خالل فصل صيف فقط . �

اء ية أو انقضالن فترة العمل لم تنتهي وال يجوز لصاحب العمل فصلهم إال بعد نها قرار فصل العامالت غير صائب)6
 ن  0.5.         مدة العقد المبرمة بينهم
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األركان))أأ

األركاناألركان الم))بب
: تتمثلشهرلشهراا))33

لإلعالناتلإلعالنات القانو
لعالقة التي تالعالقة التي تربط)4

يعة العقد الذيطبيعة العقد الذي يربط
ل غير محدد المعقد عمل غير محدد الم

محدد المدة: عمل محدد المدة: بالنس
المالت غير صائالعامالت غير صائب

ن0.55      .        نهممة بينهم
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