
 

جلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية ا  
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

     دورة:                                                                    التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 تسيري واقتصاد الشعبة:
 د 01سا و 10 املدة:                                                         القانون         اختبار يف مادة: 

 2من  0صفحة 

 

 :اآلتييه الموضوعيه أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 نقاط( 06) :الجزء األول
 السؤال األول:

 .اشرح األركان الشكمية لعقد الشركة
  السؤال الثاني: 

 ذكر خصائص النفقة العامة.ا
 نقاط( 06) :الجزء الثاني

 السنـــــد:
   تم تأسيس  وسجل في أوانو 00/11/2016ريخ تاب 363/2016بموجب عقد حرر بمكتب التوثيق تحت رقم 

 تحمل المواصفات التالية:  عمر وعمي(،، )أحمدشركة بين كل من الشركاء الثالثة 
 " ..... " األبطال الثالثة التسمية: -
قابمة لمتداول، مع  غير ممثمة في سندات ذات قيمة اسمية مال الشركة: مقسم إلى حصصرأس  -

 اإلرث. يقعن طر  لالنتقالقابميتيا 
 :المطلوب

 ، أجب على األسئلة التالية:لما درست من السند ووفقاانطالقا 
 د نوع الشركة مع التعميل.حد    (1
 الشركة.األركان الموضوعية الخاصة لتأسيس ىذه ن بي    (2

 

 نقاط( 00) :الجزء الثالث
 الوضعية:

ؤول المخزن الموجود في عطمة استخالفا لمس حدى الشركات الخاصةإكمسؤول مخزن في  "عبد القادر"يعمل 
ن و أمره مدير الشركة بإعداد التقرير الشيري لوضعية المخز رم لمدة سنة قابل لمتجديد، ب، وفق عقد أ  مرضية

 عزلو عن العمل في الشركة.تنفيذ ذلك دون مبرر، مما استوجب  بالمؤسسة، فرفض
 :  المطلوب
 لة التالية:نطالقا من الوضعية ووفقًا لما درست، أجب على األسئا

 .جابتكإ مع الشركة. عم ل "عبد القادر"ذكر نوع عقد العمل الذي أبرمو العامل ا  (1
 .قدىذا العساسية التي يقوم عمييا العناصر األ اشرح باختصار  (2
 جابتك.ل إ؟ عم  قرار العزل الذي صدر في حق العامل عبد القادر صحةما مدى   (3

 

 انتهى الموضوع األول
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 2من  2صفحة 

  

 ثاويال الموضوع
 

 نقاط( 06لجزء األول: )ا
 السؤال األول:

يرادات الدولةتشريعي  لمدولة تقديرا وترخيصا بشكلتعتبر الميزانية العامة   .لنفقات وا 
 عر ف الميزانية العامة لمدولة. (1
 اذكر المبادئ األساسية لمميزانية العامة لمدولة. (2

  السؤال الثاني: 
 معامل.ل الترقية الفردية،من ضمن أحكام وشروط عالقة العمل         

 ف الترقية.عر   (1
 اشرح حاالت الترقية. (2

 

 نقاط( 06: )الجزء الثاني
 السنـــــد:
   دج،  2000000بقيمة  السيد فريد صاحب معصرة لمزيتون، اقتنى آلة إنتاجية حديثة من عند المورد يوسف 
 والحقوق الناجمة عن ىذا العقد. أبرما عقدا مكتوبا عند الموثق مع تحمل كل المصاريــــــف        
 خالل فترة تجريب اآللة اإلنتاجية اتضح أن بيا خمال تقنيا يعرقل سير اإلنتاج.        

 

 المطلوب: 
 ، أجب على األسئلة التالية:لما درست من السند ووفقاانطالقا 

 الوثيقة التي وق ع عمييا فريد و يوسف عند الموثق؟ عر فيا. اسمما  (1
 السيد فريد اتجاه السيد يوسف؟ اتالتزامما ىي  (2
ح ذلك (3  .من يتحمل مسؤولية الخمل التقني الموجود في اآللة اإلنتاجية؟ وض 

 

 نقاط( 00الجزء الثالث: )
 الوضعية:
        إلى أسيم  دينار ينقسممميون  00تأسست شركة "اليدى" لمصناعات النسيجية برأس مال قدره  

 االكتتاب العام لمجميور في بورصة الجزائر. وذلك بعدشريكا  21موزعة بنسب مختمفة عمى 
انخفضت  الصافية أصولـيا ن أن  في وثائق حسابات الشركة الذي بي   النشاط تم  التدقيقبعد ثالث سنوات من         

 عشرة مميون دينار. اثنتيإلى 
 

 المطلوب: 
 ، أجب على األسئلة التالية:نطالقا من الوضعية ووفقًا لما درستا

ر إجابتك.م (1  ا نوع ىذه الشركة؟ بر 
ست ىذه الشركة؟ اشرح ذلك. (2  كيف تأس 
ر إجابتك د انخفاضىل يمكن استمرار نشاط ىذه الشركة بع (3  .رأس ماليا؟ بر 

 
 ثانيانتهى الموضوع ال




