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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية                                                الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد 

 2011دورة ماي –امتحان المستوى

 U/30 سا16 -سا 14:التوقيت قانون:المادة تسيير واقتصاد/ اث 3:المستوى والشعبة

  
  أجب على األسئلة التالية

  )نقاط 07: (السؤال األول
                 ف الرضاعرمع ذكر مثال . ن العيوب التي تشوب اإلرادة فتؤثر على صحة عقد الشركة ، ثم بي

  .عن كل عيب 
  

  

  )نقاط 06: (السؤال الثاني
ن اآلثار المترتبة على اإلضراب بي.  
  

  

  )نقاط 7: (السؤال الثالث 
              ف الميزانية العامة  ، ثم اشرح ما يلي عر:  

 .المبادئ األساسية للميزانية العامة       
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                             الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد   

 2011 دورة ماي –تصميم جواب امتحان المستوى 
 قانون: المادة   ثانوي تسيير واقتصاد3: ى و الشعبة المستو

  
محاور  العالمة

 عناصر اإلجابة الموضوع
 كاملة مجزأة

 07   السؤال 

  01  تعريف الرضا :األول

هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله ، وبالنسبة لعقد الشركة هو تطابق  

لى رأس مال الشركة وغرضها إرادة الشركاء على شروط العقد جميعا أي ع

 .وكيفية إدارتها إلى غير ذلك مما يدخل من شروط ضمن العقد 

  

  06   فتؤثر على صحة عقد الشرآة مع مثال عنهاالعيوب التي تشوب اإلرادة 
  .العيوب التي تشوب اإلرادة  هي الغلط و التدليس و اإلكراه   

    : الغلط ـ

على اعتقاد غير الواقع ، و يجوز لمن وقع هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله 

 .في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطال هذا  العقد  

01  

  يتعاقد شريك على االنضمام إلى  إحدى الشركات  معتقدا :حول الغلط مثال   

و يتضح له بعد التوقيع على العقد  أنها شركة , أنها ذات مسؤولية محدودة 

ه عقدها من شروط و قواعد التضامن الصارمة األمر الذي لم  بما يتضمننتضام

 .يكن يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد 

01  

هو استعمال الحيلة بقصد  إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد  : التدليسـ 

 . بحيث لواله لما أبرم المدلس عليه العقد 
01  

 احتيالية لتضليل و إيهام األشخاص  بمظاهر   استعمال طرق: حول التدليسمثال 

اإلعالن الكاذب  بما ال يتفق مع حقيقة الشركة المعلن عنها  وذلك لإليقاع بهم 

 . وحملهم على التعاقد و االنضمام إلى الشركة  باالكتتاب فيها 

01  

 و هو ضغط مادي أو معنوي  تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى : اإلكراه ـ 

الرهبة  التي يبعثها اإلكراه في نفسه فتحمله على التعاقد ، وهو  بناء على التعاقد

 .عمل غير مشروع و حاالته نادرة في مجال الشركات

01  

 شخص  يهدد شخصا آخر، حيث يطالبه باالنضمام إلى  : حول اإلكراهمثال 

  إحدى الشركات وإالّ أصابه مكروه   في حياته أو سالمة أعضائه أو في شرفه 

أو فيما يمس  ثقة الناس  فيه ال سيما إذا كانت مهنته , و اعتباره بين الناس 

 .تتطلب  هذه الثقة كما في التجارة 

01  
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 06   السؤال 

   اآلثار المترتبة على اإلضراب هي الثاني

  03 بالنسبة للعمال 

ي ـ أضفى المشرع حماية على حقّ اإلضراب وذلك حينما نص على أنه يمنع أ              

تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخالف العمال المضربين إالّ            

 .في حالة رفض العمال االلتزامات الناجمة عن ضمان القدر األدنى من الخدمة 

1.5   
 

ـ كما أنه ال يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضـراب                

  .يها قانونيا قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عل

1.5  
  

  
  

 يجب عليه أن يتكفل العمال بـضمان الحـد          )صاحب العمل  ( بالنسبة لرب العمل   

األدنى من الخدمة ألن رفض العامل المعني القيام بهذا االلتزام إنما يشكل خطـأ              

كمـا أن   ). كالفصل مثال (مهنيا جسيما بكل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية           

بعدم عرقلة حرية العمل و عدم احتالل المحالت        , العمال ملتزمون تجاه المؤسسة   

لمهنية للمستخدم بهدف عرقلة تلك الحرية لما يشكله كل ذلك من أخطاء مهنيـة              ا

دون المـساس بالعقوبـات     , جسيمة تقتضي اتخاذ العقوبات التأديبيـة المالئمـة       

  .الجزائية

03    

السؤال 

 الثالث

 
 07 

  01 تعريف الميزانية العامة 

ة واحدة  مجموعة من الحسابات التي ترسم لسنة ميالديهي الميزانية   

. ميع اإليرادات و النفقات الدائمة للدولةج
  

  06 شرح المبادئ األساسية للميزانية العامة 

مبدأ شمول الميزانية ، مبدأ : هذه المبادئ تنحصر في أربعة مبادئ رئيسية و هي 

   ، مبدأ وحدة الميزانية ، مبدأ سنوية الميزانيةتعدم تخصيص اإليرادا
  

 
 

 لميزانية ـ مبدأ شمول ا 

.  أن تكون ميزانية الدولة شاملة لجميع نفقاتها وجميع إيراداتها المبدأراد بهذا ُي

 :مبدأ الشمول يوجبو

أن تقيد في الميزانية العامة جميع النفقات و جميع اإليرادات على  •

 .اختالف أنواعها و مصادرها

 .أن ال تُجرى أية مقاصة بين اإليرادات و النفقات •

1.5  

  عدم تخصيص اإليرادات ـ مبدأ 

 المبدأ عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، بل هذا ُيراد من  •

 . إن مجموع اإليرادات يجب أن تغطي مجموع النفقات على وجه العموم

01  
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محاور  العالمة
 عناصر اإلجابة الموضوع

 كاملة مجزأة

تابع للسؤال 

 الثالث

 
  

 ـ مبدأ وحدة الميزانية 

 التخصيص فإن اإليرادات و النفقات تسجل في الميزانية عدم لمبدأ طبقاً

بدون أي إغفال أو استثناء، كي ال تقوم السلطة التنفيذية بتحصيل الضرائب أو 

و هذا المبدأ يمكن . أي إيراد كان أو صرف أي مبلغ بدون إذن من البرلمان

نية واحدة شاملة، قاتها في ميزامراعاته عن طريق إدراج إيرادات الدولة و نف

 :و من مبررات قاعدة أو مبدأ الوحدة. هذا هو مبدأ الوحدةو

خذ أمن الناحية المالية تمكن السلطة التشريعية و حتى السلطة التنفيذية من * 

 و كاملة عن حالة الدولة المالية، كما تسهل المقارنة بين مجموع ةفكرة واضح

 .اإليرادات و مجموع النفقات

 .سياسية تسهل عملية رقابة تنفيذ الميزانيةمن الناحية ال

02  

 ـ مبدأ سنوية الميزانية 

منها أن النطاق السنوي :  إلى اعتبارات مالية عديدة المبدأ يستند هذا 

أما . يتوافق مع النظام الذي يسير عليه األفراد و المؤسسات في إجراء حساباتهم

 : ليالنتائج التي تترتب على مبدأ السنوية فهي كالتا

 .تقدير النفقات و اإليرادات يجب أن يكون لسنة واحدة *

  .اإلذن بالجباية و اإلنفاق يجب أن يتجدد كل سنة *

 .ميع ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خالل سنة مالية واحدةج* 
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