
 

يةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب  
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 7102 :االستثنائيةدورة ال                                                     بكالوراي التعليم الثانوي امتحان
   تسيري واقتصاد الشعبة:

 د 01سا و 17املدة:                                                                    القانون مادة: اختبار يف

 0من  0صفحة 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول

 ( نقاط 60الجزء األول: )
 (نقاط 60: )األول السؤال
   ع إتباعها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة.ن على المشر  اشرح القواعد التي يتعي    -     
 نقاط( 20: )الثاني السؤال

 .السبب :لعقد البيعالموضوعية األركان بين من       
 .كر شروطهه واذفعر   -

 (نقاط 60الجزء الثاني: )
 السند:

 : تيةآلالتأسيسي إلحدى الشركات التجارية استخرجنا المعلومات امن العقد   
 

بسبب دج  0011111 إلى رأس المال() األصل الصافي للشركة انخفضبعد سنتين من النشاط 
  .الثابتة الخسائر
 :درست وعلى ضوء ما من السندالمطلوب: 

 .مع التعليلالشركة د نوع حد    (1
 .قيمة السهم حسبا  (2
 .القانونية هاشروط ا  مبي ن؟ اشرحها كةطريقة تأسيس هذه الشر  ىكيف تسم (3
 إزاء وضعية هذه الشركة بعد هاتخاذالواجب  هو اإلجراء وفق القانون التجاري الجزائري ما  (0

 ؟انخفاض األصل الصافي للشركة

 طريقة التأسيس عدد الشركاء عدد األسهم رأس المال )دج( تاريخ التأسيس اسم الشركة
مقاولة األشغال 

 العمومية
أسهم الشركة  طرح 10 8000 0111111 10/10/0102

 لالكتتاب العام.
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 0من  7صفحة 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 وضعية:ال

 (01عشرة ) غ ليشحيث  ،ويعد شريكا وحيدا فيهامشتقاته يملك خالد مؤسسة إلنتاج وبيع الحليب و 
خالل انعقاد االجتماع و  ،لموسم الصيف فقط ( متعاقد معهما0)واثناندائمون منهم ( 0) ثمانية ،عمال

 :التاليين اإلجراءين اتخاذخالد ر قر  الدوري لإلدارة 
 .موسم الصيف انتهاءتعاقدين قبل متسريح العاملين ال - 
 .لعمال الدائمين دون الزيادة في األجرحين على باقي اتوزيع ساعات عمل العاملين المسر   - 

 .مسبق إضراب دون إشعار العمال الدخول في قررالمتخذين  اإلجراءين على إثر
 

 :يلي القبلية أجب على ما مكتسباتكانطالقا من الوضعية وعلى ضوء 
 ؟ القانونية لمؤسسة خالدهي التسمية ما  (1
 .المتعاقدينالدائمين و  د طبيعة العقد الذي يربط خالد بعمالهحد   (2
 .ر إجابتكس قانونا؟ بر  هل اإلجراء األول مؤس   (3
 .ر إجابتكهل قرار إضراب العمال استوفى الشروط القانونية؟ بر   (0
 .ذكرها إن وجدتاهل كان بإمكان العمال تجنب اإلضراب باللجوء إلى طرق قانونية أخرى؟  (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول         
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 0من  0صفحة 

 الموضوع الثاني
 نقاط( 60األول: )الجزء 

 نقاط( 60ول: )أل السؤال ا
 اشرح آثار عقد البيع على البائع. -

 نقاط( 62السؤال الثاني: )
 أنواعه. واشرح عر ف عقد العمل، -

 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 السند: 

ل إلى مصلحة  "هشام" موظف في إدارة عمومية، تقتطع اإلدارة من أجرته شهريا مبلغ معين يحو 
ثرا ر تكريمه برحلة سياحية إلى الخارج مما استدعى  لضرائب، وا  نجاح ابنه في شهادة البكالوريا، قر 

  استخراج جواز سفر له، الذي تطل ب دفع مبلغ من المال إلى المصالح المعنية.
 :من السند وعلى ضوء ما درست

فه. جرة "هشام"؟أماذا يمث ل المبلغ الذي يقتطع شهريا من  -  عر 
فه. ل المبلغ الذي دفعه للحصول على جواز السفر؟ماذا يمث -  عر 
 بي ن خصائص كل منهما. -

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 :سندال

 من القانون المدني الجزائري: 010المادة نص 
" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك 

ال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف بتقديم حصة من عمل أو م
 اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."

 :من السند وعلى ضوء ما درست
 .ذه األركانة هستخرج واشرح أركان عقد الشركة الواردة في نص المادة. بي ن طبيعا (1
 هذه األركان على عقد الشركة؟ ما هو أثر تخلف   (2
 كيف تقسم األرباح والخسائر على الشركاء في الشركات التجارية؟    (3

 انتهى الموضوع الثاني


