
  

 3 من 1الصفحة 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ديرية التربية لوالية الشلف    م                                                                  وزارة التربية الوطنية  

  2017ورة :جوان د                                          متحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي         إ
  الشرفة   - لثانوية :العقيد بوقرةا                                                       وإقتصاد     تسيير الشعبة:

  ســــــاعــــــتــــــانالمدة:                                                        الــــــــــقـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون  اختبار في مادة :
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 
 يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة

   وع األولـــــــوضــــالم
  نقاط )  06(        الجزء األول 

 عدد الشروط الواجب توفرها يف الشيء املبيع ؟  -1
  ؟ االقتصادي النشاط على العامة النفقة تؤثر كيف -2
  عدد مع الشرح األسباب العامة إلنقضاء الشركة ؟  -3

  نقاط ) 06الجزء الثاني        ( 
صادية ومالية ومن أجل مدة والشركة تعاين من مشاكل إقت منذ, عامال  15يوظف حيث ميلك أمحد شركة متخصصة يف اإلشهار 

دف إىل النهوض بالشركة فإختذ اإلجراءات التالية :  مواجهة هذه املشاكل قرر أمحد تبين خطة 

  تسريح مخسة موظفني مع دفع تعويض مناسب هلم  اإلجراء األول :

ل عدد الساعات يف األسبوع ساعات يوميا ليص 10ساعات إىل  8من  الرمسية يف اليوم رفع عدد ساعات العمل اإلجراء الثاين :
  بذلك  يف إضراب عن العمل فور مساعهمالدخول ساعة هذين اإلجراءين مل يرضيا املوظفني فقرروا  50إىل 

   درست باإلعتماد على الوضعية السابقة وعلى ضوء ما

 حدد العالقة اليت تربط املوظفني بالشركة  -1
 حب العمل إجتاه عماله بني إلتزامات صا -2
ا من الناحية القناقش  -3  انونية اإلجراءات اليت اختذها صاحب الشركة وبني ما مدى صحتها وبطال
 علل هل رد فعل املوظفني على إجراءات صاحب الشركة يعد مشروعا ؟  -4
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 3 من 2الصفحة 

  نقاط )  08(      الجزء الثالث 
 من للتأكد االقرتاحات ذهه منك مراجعة طلب الوزارات، قبل من اقرتاحات عدة قدمت للدولة العاّمة امليزانية إعداد أجل من

  .املالية قواننيب املتعلق 84 - 17 القانون مواد بعض بينته كما للدولة العامة امليزانية عليها تقوم اليت للمبادئ مطابقتها
 الوزارة A للمواطنني الوزارة هذه تقدمها ليتا اخلدمات لقاء احملصلة الرسوم طريق عن ا اخلاصة االعتمادات تغطية يتمّ  أن 
 الوزارة B املراقبة سهولة أجل من أشهر ستة كل ميزانيتها تقدم أن . 
  الوزارة C هذه ميثل الذي الصايف يزانيتهام يف ويظهر ا، اخلاصة اإليرادات جممل من ا اخلاصة النفقات إنقاص يتمّ  أن 

 الوزارة
   درست السابقة وعلى ضوء ماباإلعتماد على الوضعية 

  عرف ماحتته خط يف الوضعية  -1
 .زانية العامةاملي مبادئ مع الوزارات الثالث من املقّدمة اإلقرتاحات من اقرتاح كلّ  توافق مدى بّني  -2
 لوزارات الثالثمن ا املقّدمة اإلقرتاحات يف إليها التطرق يتم مل اليت امليزانية العاّمة مبادئ بّني  -3
  Aللوزارة  إيرادات امليزانية العاّمة مصدر هو ما -4
  

 يـــــانـــــوع الثــــــــوضــــــــالم
  نقاط )    06(       الجزء األول 

 ؟ للدولة العامة للميزانية الوحدة مبدأ هي مزايا ما -1
 ماهي احلاالت اليت يستجيب هلا عقد العمل حمدد املدة ؟  -2
  عند وضع اساس النظام الضرييب يتبع املشرع جمموعة من القواعد . ما هي ؟  -3

  نقاط )  06(   الجزء الثاني     
، والعامل "حامد" لديه  عدأشهر على التقا 6القادر" بقي له  : العامل "عبد ، يوجد ثالث عمال يف مؤسسة "كونديا" للحليب

كنه قام ، ل دوم  سنةي، العامل "جالل" يعمل مبوجب عقد  (الوالدة) احلملأسبوع من العمل وظف مكان امرأة بسبب فرتة 
  . بارتكاب أخطاء جسيمة أثناء العمل

  : تما درسعلى الوضعية السابقة وعلى ضوء  باالعتماد
ؤالء العمال، نوع العالقة ال ما -1   ؟ا شرحهإيت جتمع املؤسسة 
  ؟ الشرحهي أنواع هذه العالقة بالنسبة لكل عامل مع  ما -2
 ؟ املؤسسة اختاذها اجتاه العامل "جالل" اشرحها على اليتهي الطرق القانونية  ما -3
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 3 من 3الصفحة 

  نقاط )  08(      الجزء الثالث
 رأس مال يفانت حصصهم اتفق علي و حممد و دليلة على إنشاء شركة لتسويق القماش مقرها باب الزوار بالعاصمة حيث ك

   :الشركة كمايلي

  : دج 500.000حصة علي .  
  جد  700.000شاحنات بقيمة إمجالية تقدر بـ 03حصة حممد : مقر الشركة و كذا 
  دج 400.000حصة دليلة :هي العمل كمحاسبة يف الشركة وقدرت حصتها بـ.  

نعقاد الشركة.قد جلزائري الالقانون التجاري اعليه القانون املدين و  يف ما ينصخصوم الشركة و  وبعد حتديد كل أصول و
 .هؤالء الشركاء كل الشروط الالزمة إىل مصلحة السجل التجاري الكائن بالعاصمة.حضر 

شركاء فوجب  ألحد القيق ارباح معتربة من خالل هذا املشروع و لكن حدث مشكالو بعد أربع سنوات من العمل مت حت
 عليهم حل هذه الشركة فيما ينص عليه القانون التجاري اجلزائري

  : السابقة و على ضوء ما درست باالعتماد على الوضعية

 ؟ حدد نوع هذه الشركة مث قدم مفهومها حسب ما ينص عليه القانون اجلزائري -1

  حدد خصائصها -2

 ال هذا الركن؟تب عن إبطاشرح ركن شهر هذه الشركة مع تبيان احلد األدىن للبيانات الواجب شهرها واجلزاء املرت  -3

 رى إلنقضائها حدد سبب إنقضاء الشركة مث أذكر األسباب األخ -4

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في إمتحان شهادة البكالوريا بالتوفيق 
 أستاذ المادة : شرفاوي جياللي 
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  تصحيح البكالوريا التجريبي في مادة القانون

  الموضوع األول

  الجزء األول 

  ن 2الشروط الواجب توفرها في الشيء المبيع هي :  -1
  أن يكون الشيء املبيع موجودا وقت البيع أو قابال للوجود يف املستقبل  
 . جيب أن يكون معينا أو قابال للتعيني بذاته او بنوعه  
 و غري خمالف للنظام و اآلداب العامة يشرتط أن يكون مشروعا  

  ن 2 تؤثر النفقة العامة على النشاط اإلقتصادي  -2
 تؤدي النفقة العامة إىل زيادة اإلنتاج الوطين بطريقة مباشرة مثل النفقات االستثمارية  
  تؤدي إىل زيادة اإلنتاج الوطين بطريقة غري مباشرة مثل زيادة فرص العمل  
  االستهالك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع االستهالكيةتؤثر النفقة العامة على. 
  ن 2 : األسباب العامة إلنقضاء الشركة هي  -3
 . انتهاء األجل احملدد :تنتهي الشركة بانقضاء امليعاد الذي عني هلا حبكم القانون  
 .انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة 
  تنتهي الشركة  استمرارها الشركة أو جزء كبري منه حبيث ال تبقى جدوى يفهالك مال الشركة : إذا هلك مجيع رأس مال

 بقوة القانون .
   اء الشركة :قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها إذا  اع بة الشركاء باإلمجنت هذه رغكااتفاق الشركاء على إ
  لشركة انوية وحتل حملها يتها املعكة املندجمة وتفقد شخصاندماج الشركة : أي اندماج شركة يف شركة اخرى قائمة فتنتهي الشر

 الداجمة .
 . ا  إفالس الشركة : اي عندما تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاما
 . حل الشركة حبكم قضائي : وهذا بناءا على طلب من احد الشركاء 

  الجزء الثاني 

   ن 0.5       اليت حيددها عقد العمل اجلماعية هي عالقة عمل  العالقة : -1
         ن 1.5  : صاحب العملاإللتزامات  -2
  متكني العامل من التمتع حبقوقه املادية واملهنية والنقابية 
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  دفع أجره بإنتظام 
  إحرتام العامل وصيانة كرامته ومحايته من األخطار املهنية 
  ن 2  :  اإلجراءات مناقشة -3

  التسريح مت بالرتاضي فهو صحيح من الناحية القانونية  1اإلجراء :  
  رفع ساعات العمل خمالفة للمدة القانونية للعمل فهو باطل  2اإلجراء :  

  ن 2 مناقشة رد فعل العمال :  -4

م مل يستوفوا كامل طرق التسوية الودية للنزاعات اجلماعية ' املص ضافة إىل إساطة والتحكيم ' احلة ,الو ال مل يكن مشروعا وذلك أل
م مل يقومو بإجراء اإلقرتاع السري وكذا اإلشعار املسبق للمستخدم ومفتشية العمل   ا

يام وإال فإن اإلضراب أ 8ب قبل نون ومنها : تقدمي اإلشعار باإلضرااإلضراب حق قانوين لكنه جيب أن يتم وفق شروط حيددها القا
  يعترب غري قانوين 

  الجزء الثالث 

  تعريف ماتحته خط :  -1
  دولة فقات وإيرادات النالية، حتدد هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية يف إطار قانون امل العامة :الميزانية

  ن 0.5 خالل مدة زمنية " سنة
 : ملالية بأنه اة، ويتميز قانون ل سنة كاملهو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم املوارد والنفقات العامة خال قانون المالية

ية القانونية ألعباء ومن الناحوارد و اقانون يتوقع أو يتنبأ و يرخص فلهذا القانون إذن جمالني : فمن الناحية التقنية يقدر امل
   ن 1    املالية فرتة زمنية يطبق فيها(سنة).يرخص . ولقانون 

 : ن كومة بصرف مبلغ مربملان للحهي املبالغ املرصودة لتغطية النفقات العامة وهي متثل اإلذن الذي يعطيه ال اإلعتماد
  ن 0.5   املال ضمن حد معني لسد نفقة معينة يف سنة معينة وال جيوز جتاوزه

  الميزانية العامة ادئمب مع الوزارات الثالث من المقّدمة اإلقتراحات من اقتراح كلّ  توافق مدى -2
  الوزارةA :  يعين أال  الذي دم التخصصمبدأ عال يوجد توافق مع أي مبدأ من مبادئ امليزانية اخلمس ويتضح جليا يف

   ن 1قرتاح مرفوض هذا اإل ت ) وبالتايلخيصص نوع معني من اإليراد ( الرسوم ) لتغطية نوع معني من اإلنفاق ( اخلدما
  الوزارةB :   ي يقضي الذ بدأ السنويةمويتضح ذلك من خالل كذلك ال جند اي توافق مع اي مبدا من مبادئ امليزانية

و  31/12ايل 01/01ابتداء من  تقدر فيها إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملةاليت بأن تكون مدة سريان امليزانية 
ذا املبدأ وبالتايل اإلقرتاح مرفوض  Bالوزارة    ن 1 مل تعتد 
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  الوزارةC :  إظهار كافة ضي الذي يق لعموميةامبدأ مبدأ من مبادئ امليزانية وإقرتاحها خيالف ال يتوافق إقرتاحها مع اي
ون إجراء دالنفقات  اإليرادات و كافة النفقات مهما كان حجمها حبيث تتضح مجيع عناصر اإليرادات ومجيع عناصر

كل   دات من امليزانيةاب اإليراباملقاصة بني املصروفات و اإليرادات. وبناءا على ذلك فقاعدة العمومية توجب أن تقيد يف 
ل كالنفقات العامة   يد يف باباألموال اليت يتم احلصول عليها حلساب اخلزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها ، وأن تق

   ن 1وبالتايل إقرتاحها مرفوض  رف من حساب اخلزينة العامة.األموال اليت تص

 من الوزارات الثالث مةالمقدّ  اإلقتراحات في إليها التطرق يتم لم التي الميزانية العاّمة مبادئ -3
 :انات خمتلفة أي تتها يف بيإدراج كافة عناصر اإليرادات وعناصر النفقات العامة يف بيان واحد دون تش مبدأ الوحدة

لك سهولة رفة املركز املايل للدولة وكذوملبدأ الوحدة عدة مزايا من بينها سهولة مع .اعتماد تقديرات امليزانية يف وثيقة واحدة
  ن 1 اإلحاطة حبسن أو سوء التصرف يف األموال العامة .

 :إذ تلجأ  ملبادئ التقليدية من اعتربيمعناه أن تتساوى النفقات العامة مع اإليرادات العامة، لكن هذا املبدأ  مبدأ التوازن ،
نا ب بالقبول يف وقتذا األسلو بعض الدول إىل أسلوب العجز املايل يف امليزانية نتيجة معطيات وظروف معينة حبيث حيظى ه

  ن 1 .الراهن

 Aللوزارة  إيرادات الميزانية العاّمة مصدر -4
 :قيق أهداف ذات تخدامها لتحمن األشخاص جربا بغرض استعترب من املوارد املالية اليت حتصل عليها  الضرائب والرسوم

   ن 1  منفعة عامة

  الموضوع الثاني

  الجزء األول 
  ن 2 مزايا مبدا الوحدة في الميزانية العامة للدولة :  -1
  سهولة معرفة املركز املايل للدولة  
 . سهولة اإلحاطة حبسن أو سوء التصرف يف األموال العامة 

 ن 2  الحاالت التي يستجيب لها عقد العمل محدد المدة :  -2
 .عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غري متجددة 
 .عندما يتم استخالف عامل مثبت (مرّسم) يف منصب تغيب عنه مؤقتا  
 .عندما يتطلب األمر من اهليئة املستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع 
  يربر ذلك تزايد العمل أو أسباب مومسية.عندما 
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  عندما يتعلق األمر بنشاطات ذات مدة حمدودة او مؤقتة حبكم طبيعتها  

  ن 2 قواعد الضريبة :  -3
  ختضع الضريبة إىل أربع قواعد أساسية هي:

ا.ضريبة بني ال من خالل املساواة بني املواطنني يف أداء الضريبة و  وجود  تناسب قاعدة العدالة :أ.   ودخل املكلف 
يكون ذلك  وون غموض ، دهو مبدأ الوضوح يعين ذلك أن تكون الضريبة حمددة بصورة دقيقة و واضحة  و ب. قاعدة اليقين:

  من خالل سعرها ووعائها و ميعاد دفعها وطريقة حتصيلها....
   ثقلهاال يشعر ب ويسر مايل جيب مراعاة وقت حتصيل الضريبة حىت يتسىن للمكلف بدفعها يف  أيج.قاعدة المالئمة: 

إىل  وء ادارة الضرائبأي جل يهاأن تكون نفقات حتصيل الضرائب قليلة باملقارنة مع مداخل هيد. قاعدة االقتصاد في التحصيل:
  لخزينة العامة.كبرية تقلص من حجم الضرائب املدفوعة ل إتباع طرق و أساليب حتصيل الضرائب ال تكلف صرف مبالغ

  الجزء الثاني 
    لمؤسسة بهؤالء العمال عقد العملاالعالقة التي تجمع  .1

ادارته وهو و ت اشرافه هو اتفاق يلتزم مبوجبه شخص وهو العامل بوضع نشاطه املهين يف خدمة شخص آخر، وحت عقد العمل:
   ن 0.5    املستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر

  أنواع العالقة (أنواع عقد العمل) مع الشرح: .2
   ن 0.25   كونديا مع العامل "عبد القادر": عقد العمل غري حمدد املدةمؤسسة   

   ن 0.75  ن قانون العملم 11وهو يف األصل غري مكتوب، أي ال تكتب فيه املدة: املادة   عقد العمل غير محدد المدة:
 0.25 مؤسسة كونديا مع العاملني حامد وجالل: عقد العمل حمدد املدة   

   0.75 وهو عقد مكتوب يربم ملدة زمنية حمدودة  ة:عقد العمل محدد المد
   ن 1.5 ويستجيب لحاالت حددها قانون العمل:

 حالة عقود األشغال أو اخلدمات غري احملددة  
 يف حالة استخالف عامل  مثبت يف منصب تغيب عنه مؤقتا  
  عندما يتطلب األمر من اهليئة املستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع  
 يربر ذلك تزايد العمل أو أسباب مومسية عندما  
 .عندما يتعل األمر بنشاطات ذات مدة حمدودة أو مؤقتة حبكم طبيعتها  
   0.25  الطرق القانونية على مؤسسة كونديا اتخاذها اتجاه العامل جالل هو العزل .3
   ن 1.75 العزل:

اء عالقة العمل بفصل العامل من منصبه بسبب ارتكابه خلطأ جسيم أثناء العمل، ويف هذا ا " يتم 73ملادة: الصدد تنص هو ا
  في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة في الحاالت التالية:التسريح التأدييب 

 ملهنيةاتزاماته رتبطة بالرفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من اهليئة املستخدمة وامل  
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 لتنظيم أو وثائق الصنع وا إذا قام العامل بدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق
  داخلية

  التوقف اجلماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع املعمول به  
 القيام بأعمال عنف قد تلحق خسائر باملؤسسة املستخدمة  
 فة متعمدة يف إحلاق أضرار مادية باملؤسسة إذا تسبب بص  
  تناول املخدرات والكحول داخل أماكن العمل  

 الجزء الثالث 
   ن 0.25 شركات األشخاص متمثلة يف " شركة التضامن "  نوع الشركة : -1
 : منية.ة شخصية تضاهي شركة تتكون من شريكني أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولي مفهومها 

ل للغري، وال تنتق لالنتقال وتسمى الشركة بأمساء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعترب حصة الشريك غري قابلة
   ن 1  هذه احلصة لورثة الشريك.

   ن 2خصائصها :  -2
 :ولو مل تكن له هذه   يكتسب الشريك هذه الصفة مبجرد انضمامه إىل الشركة حىت إكتساب الشريك صفة التاجر

  الصفة قبل تكوين الشركة 
 :يون الشركة  سأل عن دإن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيُ  مسؤولية الشريك

 ل الدين.كما لو كانت ديونه الشخصية. جيوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء ملطالبته بك
  لوفاة.وال جيوز التنازل عنها وال تنتقل إىل الورثة بسبب واقعة ا للتداولعدم قابلية الحصص 
 :اؤهم"يتكون من أمساء مجيع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشرك اسم الشركة 
    ن 0.75 كن الشهر والبيانات الواجب توفرها : ر  -3

اري على مستوى لسجل التجاويتمثل يف إيداع نسختني من عقد الشركة لدى املركز الوطين للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة 
  الوالية وجيب نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي يف إحدى النشرات الرمسية 

  ن 1ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:  
 املأذون هلم بالتوقيع عن الشركة. أمساء الشركاء وأمساء مديري األعمال  
 .العنوان التجاري للشركة ورأس ماهلا  
 .اية الشركة  تاريخ بدأ و
  : ن 1 جزاء اإلبطال هذا الركن   
 ر ،فهو ليس ابة والشه:حيدث هذا النوع من البطالن يف حالة ختلف األركان الشكلية مثل كتالبطالن من نوع اخلاص

 طلبه قضاء وجيوز لكل ذي مصلحة التمسك به.بطالنا نسبيا وال مطلقا،إذ جيب 
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   ن 0.5إنقضاء هذه الشركة :  بسب -4
 ا تقوم على اإلعتبار الشخصي هو دور للشريك ف حدوث مشكل ألحد الشركاء وهو ماتنص عليه شركات األشخاص ال

  رئيسي يف قيام الشركة وإستمرارها وإنقضائها .
  ن 1.5 األسباب األخرى لنقضاء الشركة التضامن  
  ركة.ما مل يوجد اتفاق خمالف لذلك يف القانون األساسي للش بوفاة أحد الشركاءتنتهي الشركة  
  ن أهليته.ه) أو فقداأو منعه من ممارسة مهنته التجارية (احلجر علي إفالس أحد الشركاءتنحل الشركة يف حالة 
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