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 نقاط) 06( اجلـــزء األول :
 نقاط) 02( األول :السؤال 

            القاعدة القانونية واذكر خصائصها.عرف   
 

 نقاط) 04السؤال الثاين : (
تصاصها وهذا مراعاة للنظام لتشريع الفرعي جمموع اللوائح اليت تضعها السلطة التنفيذية يف حدود اخ� يقصد   

 العام واآلداب العامة. 
 أنواع اللوائح مع تقدمي مثال عن كل نوع. حدد-1
 مىت يعترب العرف ملزم للناس قانو?.-2

 نقاط) 06اجلزء الثاين : (
 السند:

فيفري املقبل  24قرر مؤخرا قاضي حمكمة اجلزائر االفراج املؤقت عن املمثل كمال بوعكاز مع Iجيل احملاكمة إىل يوم 
 �\لس القضائي للجزائر العاصمة.

أكتوبر املاضي إثر شكوى تقدم cا رئيس بلدية اجلزائر إىل مصاحل الدرك الوطين يتهم  22وتعود حيثيات القضية إىل 
مة اجراء اتصاالت مع املدون أمري ديزاد حيرضه فيها على استهداف عدد من فيها املمثل كمال بوعكاز بته

 الشخصيات العامة واملسؤولني �لقذف والتجريح والتشهري.

 انطالقا من السند واعتمادا على ما درست: املطلوب:
 عرف القضاء لغة واصطالحا ؟-1
 ورد يف السند مبدأين من مبادئ القضاء .أذكرمها ؟ وهل هناك مبادئ أخرى ؟-2
 ماهو القضاء الذي خيتص يف املنازعات العادية ؟ و مماذا يتكون؟-3
 �لتفصيل. يشمل احملتوى البشري للقضاء جمموعة من األعوان . أذكرهم-4
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 نقاط ) 08اجلزء الثالث : ( 

 :وضعيةال
دج للرت الواحد �لنسبة 5.9أقرت احلكومة مقرتحا جديدا يتضمن ز|دة حمسوسة يف سعر الوقود يقدر بـ 

 وتتضمن الز|دة اجراءا جبائيا ، دج للرت من املازوت2.3ملختلف أصناف البنزين بينما مت اقرتاح ز|دة بـ 
 خيص الرسم على القيمة املضافة �لنسبة للسلع الواسعة االستهالك.

وcذا تكون احلكومة قد  2019لسنة  مشروع قانون املاليةالربملان على هذا ومن املتوقع أن يصادق 
 تلقت الضوء األخضر لتطبيق االجراءات والتدابري اليت نص عليها القانون.

 
 

 املطلوب:العمل 
 ومن خالل مادرست: على ضوء ماسبق 

 ماهي املراحل اليت مير cا مشروع قانون املالية ؟ أذكرها �لتفصيل.-1
 �فرتاض أن أعضاء الربملان صوتوا بنعم للمشروع فهل يعترب هذا كافيا لنفاذ التشريع.-2
 لنفاذ التشريع.إذا كانت االجابة بنعم فماهي املراحل األخرى -3
 انون ما.من هو املخول قانو? القرتاح مشروع ق-4

      
 
 
 
 
 
 
 

 -Qلتوفيق  –األستاذ بن يونس طاهر                                                                                                                                     
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رست: مادرست:
انون املالية ؟ أذوع قانون املالية ؟ أذكرها

مشروع فهل يعترب هم للمشروع فهل يعترب ه
فاذ التشريع.لنفاذ التشريع.ى

-وفيق 
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