
 

اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية   
 وزارة الرتبية الوطنية

 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات
 2222دورة:                    التعليم الثانوي                                              بكالوراي امتحان

 الشعبة: تسيري واقتصاد

 لقانون                                                           اختبار يف مادة: ا

 4من  1صفحة 

 د 02و سا 22املدة: 

۩ 

 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 

 نقاط( 60) الجزء األول:
 خصائص شركة التضامن.ذكر ا (1
 عّرف الّنزاعات الجماعية للعمل، ثم اذكر طرق تسويتها. (2      
 اذكر التزامات العامل في عقد العمل. (0      

 

 نقاط( 60)الثاني: الجزء 
 السند:

يرغب الّشاب "أيمن" في إنشاء شركة إلنتاج وبيع األكياس الورقية، ولهذا الغرض تحصل على قرض من  -    
 دج. 0999999بنك القرض الشعبي الجزائري بمبلغ 

 المورد " نافع"، ُدفع ثمنها وتّم استالمها.ُوظف مبلغ القرض في اقتناء آالت إنتاجية من   -   
اّتفق الّشاب "أيمن" مع السيد "السعيد" الذي يملك محالت تجارية تقع بشارع االستقالل على تأسيس        -   

شركة، بحيث يكون جزء من محالته مقرا لها، تسمى "شركة أيمن والسعيد لألكياس الخضراء". يحمل 
 تحرير العقد الّتأسيسي لدى الموثق. مّ ( وت09تها عشرون سنة )الّشريكان صفة الّتاجر، مدّ 

بعد مّدة حدث انفجار في الموّلد الكهربائي، مّما أّدى إلى احتراق جميع اآلالت اإلنتاجية وهالك جزء كبير  -   
 من المحالت الّتجارية.

 عن اآلتي:ما درست أجب  ضوء علىو  السندانطالقا من  المطلوب:
 استخرج من السند:  (1

 شركة أيمن والسعيد لألكياس الخضراء. نوع -أ
 الموضوعية لعقد البيع. نركنين من األركا -ب
 التزامات الشاب" أيمن" ُتجاه المورد "نافع". -ج
 البيانات المتعّلقة بعقد الشركة. -د     

 هل تستمر الشركة في نشاطها بعد حادث االنفجار؟ بّرر إجابتك. (2
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 4من  2صفحة 

 
۩ 

 (نقاط 60)الجزء الثالث: 
 الوضعية:
( لدى الموثق عقد تأسيس شركة إلنتاج وبيع األلبان 90د" مع سبعة أشخاص )فري" أبرم السيد  (1

 واألجبان، ومن بنوده:
 دج. 09999999رأسمال الشركة  -
 مسؤولية الشريك في الشركة بقدر ما يملكه من أسهم. -
 أسهم الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية. -

 توظف الشركة مجموعة من العمال من بينهم:  (2       
 العامل "حسين": قام بتسريب معلومات تكنولوجية لصالح مؤسسة منافسة وتّم فصله عن العمل. -
 العامل "مصطفى": أصيب بشلل كلي.  -
العامل "عيسى": بسبب حرمانه من حريته تّم توقيفه عن العمل إلى غاية الفصل في الّدعوى  -

ّده، وبعد سنة من توقيفه صدر حكم ببراءته وتّم إدراجه في منصب عمل القضائية المرفوعة ض
 آخر بأجر مماثل ألجره الّسابق غير أّنه رفض ذلك.

 

 عن اآلتي:ما درست أجب ضوء على و : انطالقا من الوضعية المطلوب
 .؟ بّرر إجابتكشركة األلبان واألجبانالقانوني لوع نّ ما ال (1
 المشار إليه في الوضعية.استخرج ركنا من األركان الشكلية لعقد الشركة  (2
 إنهاء عالقة العمل عند: نوع حالة ما (0

 ن سببها.بيّ  عن العمل؟ العامل "حسين" فصل  -أ    
 بالّشلل الكلي؟ العامل "مصطفى" إصابة -ب  

 ها.استخرج سبب؟ فه عن العمليالوضعية القانونية للعامل "عيسى" خالل فترة توقما هي  (4
 .اجابتكر برّ ؟ قانوني الجديد ض العامل "عيسى" لمنصب العملهل رف   (5

 
 
 
 

 
 

 انتهى الموضوع األول
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۩ 

 الثاني الموضوع
 نقاط( 60الجزء األول: )  

 أجب عن األسئلة التالية:    
 وبّين جزاء اإلخالل به. عّرف عقد الشركة، -
 المحدودة.اذكر أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية  -
 اذكر التزامات صاحب العمل في عقد العمل. -

 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 السند:

 (، إلقامة عيادة معتمدة. 90باع السيد "عبد الرحمن" قطعة أرض للسيد " رشيد " مساحتها خمسة هكتارات) -      
 طعة األرض، كما صّرحأَقر كل من السيدين "عبد الرحمن" و" رشيد " بكامل أهليتهما للتعاقد على ق -

 السيد "عبد الرحمن" أّنه ملتزم بكافة الضمانات القانونية الجارية في مثل هذا الشأن.
عاين السيد " رشيد" قطعة األرض ألجل هذا االتفاق، وبعد اإليجاب والقبول من الطرفين، أبرما عقدا  -

 لدى الموثق. 
رحمن" مقابل قطعة األرض، وبعد استيفاء إجراءات دج للسيد "عبد ال 0099999دفع السيد "رشيد "مبلغ  -

 الشهر لدى المحافظة العقارية، مّكنه من وضع يده على قطعة األرض.
 

 بناء على السند أعاله وحسب ما درست أجب عن اآلتي:المطلوب: 
 كيف يسمى االتفاق الذي تّم بين السيدين " عبد الرحمن"  و " رشيد " ؟ عّرفه. (1
 األركان الموضوعية والشكلية لهذا االتفاق.استخرج من السند  (2
 ما هي التزامات السيد " عبد الرحمن" ُتجاه السيد " رشيد " الواردة في السند؟ (3

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 الوضعية:

إلنتاج وبيع مختلف أنواع الحديد، برأس مال يقسم  " القدس العربي "( شركة 90أّسس ثمانية أشخاص ) -
سجل د في اليّ  ر بمكتب الموثق وقُ رّ  دج للسهم الواحد بموجب عقد رسمي حُ  0009سهم بقيمة  099إلى 

 التجاري.
تم إيداع ملخص العقد التأسيسي في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية ونشره في جريدة يومية وطنية،  -

 المؤسسين وحدهم. واقتصر االكتتاب على
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۩ 

 بتقديمه حصة عمل. " القدس العربي "يرغب السيد " عمر " في المساهمة في رأس مال شركة  -
 ( من النشاط:90بعد أربع سنوات ) -

 تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء بداعي غياب الجدوى االقتصادية.  (1
بفعل الخسائر المتتالية الثابتة في دج  009999)رأس المال( إلى  ُخّفض األصل الصافي للشركة  (2

 وثائق الحسابات.
 وفاة الشريك "سليم " نتيجة أزمة صحية.  (3

 

 على ضوء هذه الوضعية وبناء على ما درست أجب عن اآلتي:المطلوب: 
 مع الّتبرير ثم عّرفها. " القدس العربي"حّدد نوع شركة  (1
 .العربي "" القدس استخرج من الوضعية األركان الشكلية لشركة  (2
 " القدس العربي ".وّضح طريقة تأسيس شركة  (3
 ؟ بّرر ذلك." القدس العربي "هل ُيقبل السيد " عمر " كشريك في شركة  (4
 ( من نشاطها:90بعد أربع سنوات ) " القدس العربي "هل تستمر شركة  (5

 دج؟ بّرر إجابتك. 009999عند رأس مال الشركة الُمخّفض إلى  -أ
 عند تزامن وفاة الشريك "سليم" مع تنازل الشريك " رضا" عن أسهمه لباقي الشركاء؟ –ب          

 بّرر إجابتك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 انتهى الموضوع الثاني


