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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 مديرية التربية لوالية الوادي                                                           ثانويات والية الوادي

 2019: امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي                   د                        دورة ماي
 التسيير واالقتصاد : الشعبة

  دقيقة30 ساعة و 02: قانون                                                        المدةال: اختبار في مادة
: ينتيعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآل

الموضوع األول 
 ) نقاط06(: الجزء األول

 :أجب عن األسئلة التالية 
.   عرف عقد الشركة  –1
.  أذكر خصائص شركة التضامن  – 2

 ) نقاط06(:الجزء الثاني
  :دالسن

 أفراد حيث يشتغل هذا األخير في النشاط التجاري وحقق دخال منه باإلضافة إلى ريع من إيجار 3تتكون عائلة السيد علي من 
أما إبنهما أدم مهندس دولة في إعالم ألي في شركة ، كما تشتغل زوجته محاميه لدى المجالس القضائية ، ممتلكاته العقارية 

 .إتصاالت الجزائر  
 

 : إنطالقا من السند وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب
 . أذكر المداخيل الخاضعة للضريبة لكل فرد من أفراد هذه العائلة   -1
 .برر إجابتك.   بين نوع الضرائب المفروضة عليهم  -2
.    وضح أين توجه الدولة مداخيل الضرائب-3

 ) نقاط08 :(الجزء الثالث

 : وضعيةال
 4 في قسم اإلنتاج بينهم 10 عامال منهم 13يملك مصطفى مؤسسة إلنتاج وبيع المشروبات ويعد شريكا وحيدا فيها يشغل 

 :      وخالل إنعقاد اإلجتماع الدوري للغدارة قرر مصطفى إتخاذ اإلجراءين التاليين،  متعاقدين لمدة سنة وباقي العمال دائمون 
 .تسريح العاملين المتعاقدين قبل إنتهاء مدة العقد - 1
  . توزيع ساعات عمل العاملين المسرحين على باقي العمال دون زيادة األجر- 2

 : إنطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب
 .  ؟ ما هي التسمية القانونية لمؤسسة مصطفى  -1
 . حدد طبيعة العقد الذي يربط مصطفى بعماله    -2
 . برر إجابتك ؟ هل اإلجراء األول مؤسس قانونا -3
          انتهى الموضوع األول       . أذكرها إن وجدت ؟ هل يمكن للعمال تجنب اإلضراب باللجوء إلى طرق قانونية أخرى -4

 
 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sامامتحان

التس:الشعبة: الشعبة
: ختبار في مادةاختبار في مادة ma

)نقاط) نقاط06

. ضامن  

ير في النشاط التجا األخير في النشاط التجار
أما إبنهأما إبنهما، ، لقضائية لس القضائية  on

at

44إلنتاج بينهم قسم اإلنتاج بينهم 

cy   :      جراءين التاليينجراءين التاليين
eeen

3as.ency-education.com



 

 2019بكالوريا تجريبي / تسيير واقتصاد: الشعبة / قانونال: اختبار في مادة
 

2 من 2الصفحة 

  B A C  2 0 1 9  /  H /  BA 1254  

لموضوع الثاني ا
 ) نقاط06(: الجزء األول

 .   إشرح بإختصار العناصر األساسية لعقد العمل    –1
. ؟ ما هي أسباب إنقضاء شركة المساهمة – 2

 ) نقاط06 :(الجزء الثاني
 :السند

إقتنى السيد محمد العيد صاحب مؤسسة تجارية صغيرة من السيد الحاج العربي مبني إلستعماله كمخزون لبضاعة 
 ونظرا إلنشغال السيد محمد العيد لم تستكمل إجراءات العقد،  دج 400000بمبلغ 

 

 : إنطالقا من السند وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب
   ؟ ما هو نوع العقد ثم قدم تعريفا له  -1
 .حدد الشرط الذي يجب أن يكون في المبلغ المتفق عليه    -2
 . بين إلتزامات السيد محمد العيد إتجاه الحاج العربي   -3
  . أذكر األركان الشكلية لهذا العقد مع الشرح   -4

 ) نقاط08 :(الجزء الثالث
 : وضعيةال

من أجل إعداد الميزانية العامة للدولة قدمت عدة إقتراحات من قبل الوزارات وطلبت منكم مراجعة هذه اإلقتراحات  
 المتعلق بقوانين 17/184 للدولة لما تبنيه مواد القانون الميزانية العامةللتأكد من مطابقتها للمبادئ التي تقوم عليها 

 المالية 
 المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها من الرسومبها عن طريق  الخاصة النفقات العامةتغطي : Aالوزارة -

.هذه الوزارة للمواطنين     
تقدم ميزانيتها كل ستة أشهر من أجل سهولة المراقبة ويظهر في ميزانيتها الصافي الذي يمثل هذه : Bالوزارة -

الوزارة 
  .يتم إنقاص النفقات الخاصة بها من مجمل اإليرادات الخاصة بها  : Cالوزارة -

 : إنطالقا من الوضعية وعلى ضوء ما درسة أجب على مايلي  :المطلوب
 . عرف ما تحته خط     -1
 . بين مدى توافق كل إقتراح من اإلقتراحات المقدمة من الوزارات الثالث من مبادئ الميزانية العامة-2
 . وضح مبادئ الميزانية التي لم يتطرق إليها في اإلقتراحات المقدمة من الوزارات الثالثة  -3
  .A عرف مصدر إيرادات الميزانية العامة للوزارة -4

           انتهى الموضوع الثاني                                                                                                      
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6:(لجزء الثانيالجزء الثاني

::لسند
محمد العيد صلسيد محمد العيد صاحب

ونظرا إلنونظرا إلنش،،  دج  دج 400 xa/eالسند وعلىقا من السند وعلى ضوء 
؟م قدم تعريفاقد ثم قدم تعريفا له  
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يد إتجاه الحد العيد إتجاه الحاج العر
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