
  نقاط).   6( :الجزء االول

  عامة للدولة.د (االيرادات) التعتبر الضرائب والرسوم من اھم الموار

  فيما تتمثل كل منھا ؟(تعريف الضريبة والرسوم) -1

  اوجه التشابه واالختالف بين الضريبة والرسم؟ باالختصار حدد -2

  توجد الضرائب المباشرة و اخرى غير مباشرة قارن بينھما من حيث المزايا ؟ -3

 الجزء الثاني: (6 نقاط).

 الوضعية :  

تحتاج الدولة إلى اإلنفاق لكي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقھا فقد حصل تطورا كبيرا في مفھوم الواجبات   
التي يجب على الدولة القيام بھا، بينما كانت مھام الدولة حتى القرن التاسع عشر تقتصر على الحراسة و األمن الداخلي و 

مختلف أركانھا(الدولة الحارسة) أصبحت اليوم تشمل أكثر النواحي االقتصادية و الثقافية حماية الحدود  و فك النزاع بين 
،  و االجتماعية فمن مھام الدولة اليوم مثال بناء المشاريع العمرانية كبرى و العمل على تحسين الظروف المعيشية للسكان

ارث الطبيعية .....الخ. و ھكذا أخذت الحاجة إلى تامين المياه الصالحة للشرب و الري، الصحة العامة، التعليم، الكو
   المصدر محمد حلمي مراد ، المالية العامة                                األموال تزداد في كل مرة كما اتسعت مھامھا.

  من النص السابق و اعتمادا على ما درست: االسئلة 

 ما ھما العنصران اللذان تطرق إليھما النص ؟ - 1
 عرف ھاذين العنصرين ؟ - 2
  كيف تؤمن الدولة احتاجاتھا من األموال ؟ و كيف تقوم بإنفاقھا ؟ - 3

  :نقاط8  الجزء الثالث

عادل شاب تخرج من الجامعة و طرق باب التوظيف و العمل،اتجه الى ثانوية من أجل العمل كمقتصد ، تم قبول عادل 
دج شھريا و 36.000التي كانت في عطلة أمومة . كان عادل يتقاضى أجر  يوم عوض "أحالم" 98في منصب لمدة 

  سا يوميا. 8يعمل 

من حسن حظ عادل أنه بعد مرور ھذه المدة تم فتح مسابقة توظيف للمقتصدين و بعد اجتيازه للمسابقة و فاز عين في 
  منصبه الجديد.

  المطلوب:

  رفه.ما ھو القانون الذي ينظم حياة عادل في اطار عمله؟ع ) 1
  كيف كانت وضعية عادل قبل و بعد المسابقة؟ ) 2
  ما الوثيقة التي تثبت أن عادل عامل في تلك الثانوية؟اشرحھا حسب الوضعية الحالية و السابقة لعادل. ) 3
  على ماذا تحتوي ھذه الوثيقة؟ ) 4

  

    تسيير واقتصاد لثةالسنة الثا المستوى:                                                      -السواقي-بلخير عبد السالمثانوية 
    ةساع  المدة:          قانون                                                                                                      المادة:

  2016/2017 :السنة الدراسية                                                                                     أمين تمار :ذاالستا

  القانونفي مادة  لثثاثالثي الالفرض                                                   

3as.ency-education.com



  تصحيح فرض محروس ثالثي الثالث في مادة القانون

  ن : 6الجزء االول 

  

  

  

  

  

 الجزء الثاني: (6 نقاط).

 ن 1....تطرق النص الى كل من النفقات العامة و االيرادات العامة. -1
 ، أما اإليرادات العامة فهي:هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي قصد تحقيق منفعة عامة تعريف النفقة العامة: -2

تخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيل اإليرادات العامة  هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة،
  ن 2....على أساس مبدأ المساواة في األعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية

الضرائب و الرسوم، العائدات من ممتلكات الدولة، تؤمن الدولة احتياجاتها من خالل ما يعرف بمصادر االيرادات و هي:  -3
 ن 1,5...ض العام.التحويالت، القر 

  ن 1,5........يتم انفاقها على نفقات التسيير و التجهيز. -4
  :ن  8 الجزء الثالث

  
  : قانون العملالقانون الذي ينظم حياة عادل في اطار عمله ھو-1

بين العمال وأصحاب التي تحكم وتنظم العالقات القائمة و االقتصادية ھو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية  :تعريف قانون العمل -
كل شخص يؤدي عمال يدويا أو فكريا مقابل  "من ق. العمل ھو  2واألجير حسب المادة وما يترتب عنھا من التزامات وحقوق.   العمل

 "مرتب لحساب شخص طبيعي أو معنوي ،عمومي أو خاص يسمى المستخدم 
   بقة فاصبح عقد عادل غير محدد المدةالمسا بعدالمسابقة كان عادل قد ابرم عقد محدد المحدة اما  قبل-2

  .عقد العمل الوثيقة التي تثبت أن عادل عامل في تلك الثانوية ھو-3

من ق.ع فإن ھذا العقد قد يكون مكتوبا و ال يتضمن صراحة  11ھو عقد ليس له أجل انتھاء ،وحسب المادة : عقد العمل غير محدد المدة
  . "عقود العمل غير مكتوبة أي غير محددة المدة  "كما قد يكون غير كتابي ألن األصل في التشريع الجزائري  مدة انتھائه ،

من  12ھو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية اجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحاالت حددتھا المادة  عقد العمل محدد المدة: 
 قانون العمل 

  :لعقد العمل.العناصر األساسية -4

ھو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجھد أو العمل الذي قدمه له ھذا األخير، ويتكون األجر  األجر: -أ
  العنصر المتغير    و العنصر الثــابت من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين وھما

نشاطه المھني وخبرته وجھده في خدمة ومصلحة صاحب العمل  وتحدد المدة بحرية من قبل ھو المدة التي يضع فيھا العامل  الزمن: -ب
  الطرفين حسب نوع العقد سواء كان لمدة غير محددة أو لمدة محددة.

وقد تكون  ألن العامل يتقاضى أجرا من مستخدمه ، تبعية اقتصاديةأي خضوع العامل إلدارة وإشراف المستخدم ، فقد تكون   التبعية: - جـ
  ألن المستخدم له سلطة اإلشراف على العمال وإصدار األوامر .تبعية قانونية 
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