
 2018-2017: السنة الدراسية     البكالوريا التجريبي في مادة القانونامتحان    مستغانم   ادريس السنوسي تجديتثا.

  المدة :ساعتين                 أن يختار أحد الموضوعين التاليينعلى المترشح 

 الموضوع األول 

 الجزء األول : أجب على مايلي )06نقاط(

 .عرف عقد البيع  .1
 .عرف الميزانية العامة للدولة  .2
 . عرف الضريبة  .3

نقابات و المستخدم لذا وضع الكثيرا ما تنشب خالفات من العمال أو ممثليهم من  نقاط(06الجزء الثاني : )

 .المشرع مجموعة قوانين تحكم هذه العالقة و تضمن حقوق كل طرف 

 السند:

 

 

 

 انطالقا من التعليمة و اعتماد على ما درست أجب على األسئلة التالية :

 فاق الذي يحكم النقاط المتنازع عليها و الواردة في السند .كيف نسمي  اإلت .1
 ؟ هل هو قانوني .ثم عرفهالفعل الذي قام به العمال  ماذا نسمي .2
 .يسترد العمال حقوقهم بطريقة قانونية حتى   إتباعهاأذكر الخطوات الواجب  .3

العقد من بين المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام القانون الجزائري و  إننقاط( 08) الجزء الثالث :

 ذلك لتطبيق الهدف األساسي من القانون الذي هو تنظيم العالقات بين األفراد

 

 

 

 

 

 انطالقا من التعليمة و اعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية :  
 .عرفها  ؟ ما نوع الشركة المذكورة في السند .1
 .اقترح نوع عقد العمل للعمال الجدد و المهندس اإلعالم اآللي  .2
 اقترح حال مناسبا إلضافة السيد سمير كشريك . .3
 ثم عرفه . ؟ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه في حق العامل حمزة  .4

 -اقلب الصفحة-
 
 

، عدم  في الدرجةوقعت في خالف مع ممثلي عمالها حول عدة نقاط منها :زيادة ساعات العمل ،حرمان العمال من الترقيات  مؤسسة الرائد االنتاجية
  ، مضايقة النقابيين في عملهم النقابي. اتباع سلم واضح في األجور

بتسوية األوضاع العالقة  مطالبين  إليهاالدخول  ع الكل منغلق باب المؤسسة ومن إلىهذا الخالف أدى بممثل النقابة و معه مجموعة من العمال 
تهديدهم بالفصل . بمدير المؤسسة إلى .مما أدى   

حملة  التحضير لل إطارو العالقات العامة مقرها االجتماعي حيدرة الجزائر العاصمة ،و في  لإلعالنبتأسيس شركة ا قام " محمد و عبد هللا "

ركة ال يكفي لتغطية حجم الطلبات شعدد العمال في الأن أبرمت الشركة اتفاقا مع مجموعة أحزاب لتزويدها بالملصقات االشهارية و كون االنتخابية 

دعاية عن طريق مواقع التواصل و االتجاه نحو الدد و لمواكبة التطورات الجديدة في تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ج قامت الشركة بتوظيف عمال

تلف  إلىتهاون في أداء مهنته مما أدى "حمزة "أحد العمال الموظفين حديثا ، ألن اآللي  اإلعالمقررت الشركة توظيف مهندس في كما االجتماعي 

زيادة رأس مال الشركة عن طريق إضافة  "محمد و عبد هللا "كل من الخاصة بالنسخ . بسبب الحجم الكبير لمتطلبات األحزاب أراد اآلالت  إحدى

  الورثة . إلىأن حصص الشركة ال تنتقل الذي أشار عليه  المختص القانوني  عند استشارة شريك جديد أال و هو "سمير "لكن 
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 الموضوع الثاني 

 أجب على مايلي :نقاط( : 06الجزء األول )

 .عرف شركة المساهمة  .1
 أذكر أسباب انقضاء شركة التضامن . .2
 عرف النزاع الجماعي للعمل . .3

 يعتبر عقد البيع من أكثر العقود انتشارا في حياتنا اليومية  نقاط(:06الجزء الثاني )
 

 

 

 

 

 

 

قا من التعليمة و اعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية :انطال  

 أي من العمليات التالية ليست عقد بيع ؟ برر اجابتك  .1
 بالنسبة لشاحنة هل يمكن ابطال عقد بيع ؟ برر اجابتك .2
 .03و  02ع صحيحا في عمليتي السند هل يعتبر عقد البي .3

 المالية العامة هي علم يعني تسيير مداخيل الدولة و كيفية صرفها  نقاط( : 08الجزء الثالث )

 

 

 

 

 

 

 

 : انطالقا من التعليمة و اعتمادا على ما درست أجب على األسئلة التالية

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

 بالتوفيق و النجاح في البكالوريا                                                                                                

 
 

 : 2016مؤسسة البيان لتسويق التجهيزات المكتبية قامت بالعمليات التالية خالل شهر أفريل 

جراءات القانونية لنقل الملكية و سلمت  المبيع و اإلشراء شاحنة نقل البضائع من المورد الرسمي لشركة "هيونداي "و قامت بجميع  :01السند 

 ستالم تبين أن مقصورة الشاحنة بها خدوشا.االعند 

 .كما أن هناك خزانة تالفة نسبيا  خزائن من المورد يوسف و عند استالمها تبين أن خزانة غير مطابقة للمواصفات10شراء  :02السند

 اشترت محل تجاري من الوكالة العقارية الرمال و قامت بتوثيق العقد لدى الموثق .:03السند 

 .السيد محمد عامل بالمؤسسة  اتفق مع" المسير الياس " على أن يقدم له كبش العيد مقابل حصوله على جهاز كمبيوتر البنه رضا  :04السند

 

وظف بمؤسسة اآلفاق بصفة عامل يومي و هو اآلن في مرحلة تجريب عند تقاضيه ألول أجرة مرفوقة بكشف األجر الحظ "السيد سليم " :01السند 

فعليا و عند اتصاله بصديقه عبد الحميد برر له الفوارق على أنها اقتطاعات كل من الضريبة و  فروق بين المبالغ المثبتة في كشف األجر و ما تقاضاه
 الضمان االجتماعي.

يدفع مبلغ شهري لقاء شغله :عبد الحميد يشغل كشكا عل شاطئ البحر بمدينة جيجل علما ان ملكية الكشك تعود للبلدية و ان عبد الحميد 02السند

 للكشك 

الحظ أن الكشك في حالة متردية فقام برفع انشغاله للبلدية التي قامت بدورها بترميم  2017لحميد وخالل تحضيره لموسم االصطياف عبد ا : 03السند

 كل األكشاك  التابعة لها الموجودة على شاطئ البحر.
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