
 

دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال  
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة:                                                             امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
   صادتسيري واقت الشعبة:

 د 02سا و 20القانون                                                                  املدة: اختبار يف مادة: 
 

 2من  1صفحة 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

  نقطة( 11) :الجزء األول
 نقاط( 50) السؤال األول:
 .جمو قانون العمل ىو تنظيم عالقات العمل الفردية والجماعيةأإن اليدف الذي جاء من               
 ف قانون العمل .عر    .1
 ؟افالمترتبة عمى األطر  االلتزاماتما ىي   .2

 نقاط( 50السؤال الثاني: )
بعة في وتيتم بدراسة القواعد المت   ،تشكل اإليرادات العامة القسم الثاني من المالية العامة

 نيا من اإلنفاق العام.ك  م  تحصيل الموارد الضرورية لمدولة التي ت  
 ف اإليرادات العامة.عر    .1
 ن مختمف مصادر اإليرادات العامة.بي    .2

 نقاط( 51) السؤال الثالث:
والمينية في عالقة العمل  االجتماعيةالنزاع الجماعي ىو خالف يتعمق بالعالقات  إن                

طار لمتشاور. باعتبارىماوالشروط العامة لمعمل ولم يجد تسويتو بين العمال والمستخدم   طرفين وا 
 ؟ما ىي الشروط التي يجب توافرىا ليكون النزاع جماعيا  .1
 القانونية كما حددىا القانون الجزائري. ن المصالحةبي    .2
 ؟شرحال العامل مع ويمجأ إلي ذيال القانوني اإلجراء وة ما ىالودي   إذا فشمت طرق التسوية  .3

 نقاط( 40: )الجزء الثاني 
 تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس األسباب التي تنقضي بيا الشركات عموما.            

        ؟اء الشركات ذات المسؤولية المحدودةنقضاأسباب ما ىي 
 



 

 2من  2صفحة 

 الموضوع الثاني
 

 نقطة(  11الجزء األول: )
 نقاط( 50السؤال األول: )

 عقد البيع اتفاق بين طرفين ىما البائع والمشتري". "         
 ما ىي التزامات المشتري ات جاه البائع؟          

 

 نقاط( 50السؤال الثاني: )
ركاء بالتضامن صفة التاجر وىم مسؤولون "لمش  الجزائري من القانون التجاري  551المادة تنص           

 من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة ".
ح كيف تؤس   .1  س شركة التضامن.وض 
 بي ن كيفية انقضاء شركة التضامن. .2

 

 نقاط( 51السؤال الثالث: )
في الغاز، لو زوجة مصابة بعاىة مزدوجة،  "السيد عمر عامل لدى مؤسسة " نفطال" ميندس       

استغل فرصة تنقمو إلى الخارج لغرض الدراسة والتكوين لمرافقة زوجتو الى عيادة متخصصة ، ليذه 
 األسباب انقطع عن العمل".

 كيف أصبحت عالقة عمر كعامل في مؤسستو " نفطال" ؟   .1     
 عودتو من الخارج ؟ عم ل ذلك. ىل لو الحق في استئناف العمل مع نفس المؤسسة عند  .2

 

 نقاط(  50الجزء الثاني: )
 "االتفاقية الجماعية لمعمل ىي اتفاق مكتوب يبرم بين المستخدم ونقابة العمال".       
 ؟ما ىو مضمون االتفاقية  الجماعية لمعمل        




