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األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الجزء األول:

العالمة

مجزأة

مجموعة
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الشركة :يترتب عنه ثالث أشكال من البطالن:
 شرح جزاء االخالل بأركان عقد ّ

 البطالن المطلق :يترتب عن حالة غياب ركن من األركان الموضوعية العامة.
 البطالن الّنسبي :إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضا.
 البطالن من نوع خاص :يترتب عن غياب ركن من األركان الشكلية.

مالحظة :إذا تخلف أحد األركان الموضوعية الخاصة ،فإن مقومات الشركة منعدمة.

0.75
0.75
0.75
62.5

 ذكر مبادئ الميزانية العامة:
 مبدأ السنوية.

 مبدأ العمومية.

0.25x 5

 مبدأ الوحدة.

 مبدأ عدم التخصيص.
 مبدأ التوازن.

 شرح بإيجاز العناصر األساسية لعقد العمل:

 عنصر األجر :هو محل التزام صاحب العمل ،ويمثل المقابل المالي الذي يدفعه رب

62.5

العمل للعامل مقابل الجهد المبذول.

الزمن :المدة الزمنية التي يضع فيها العامل كل نشاطه المهني وخبرته
 عنصر ّ

0.75

وجهده في خدمة مصلحة رب العمل.

 عنصر ال ّتبعية :هي سلطة صاحب العمل على العامل من حيث االشراف،
الجزء الثاني:

اإلدارة ،الرقابة والتوجيه في أداء عمله المهني.

0.75

60

الشكلية لعقد البيع الموقع بين " أحمد" و" فؤاد ":
السند األركان الموضوعية و ّ
 )1استخراج من ّ
 األركان الموضوعية:
األركان

الرضا

اإليجاب والقبول بينهما.

ال ّتعيين

6256

األهلية

القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل االلت ازمات.

السبب

إنجاز مسكن عائلي.

المحل

 oالمبيع :قطعة أرض ،مساحتها  012متر مربع.
 oالثمن 0002222 :دج.

6256
6256
6256

صفحة  1من 5
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األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الشكلية:
 األركان ّ

األركان

ال ّتعيين

الكتابة

التعاقد لدى الموثق.

الشهر

إيداع نسخة من العقد لدى المحافظة العقارية.

العالمة

مجزأة

مجموعة

.×6250

السند:
السيدين " أحمد " و " فؤاد" الواردة في ّ
 ).ال ّتزامات ّ
السيد " أحمد " (المشتري):
 ال ّتزامات ّ
 دفع الثمن المقدر بـ  0002222دج.

 دفع نفقات التسجيل والطابع ومختلف الرسوم.

0.25x 3

 تسلم قطعة األرض من خالل وضع يده عليها.

السيد " فؤاد" (البائع):
 ال ّتزامات ّ
 نقل ملكية األرض مساحتها  012متر مربع.

 تمكين السيد " أحمد" من وضع يده على قطعة األرض.

3×62.5

 ضمان عدم التعرض واالستحقاق.

 )3تبيان مدى مشروعية المبيع محل العقد :ركن المحل قانوني الستيفائه الشروط الالزمة
التالية:
مشروعية المبيع
 المبيع :قطعة أرض موجودة وقت البيع. -المبيع معين بذاته  :المساحة  012متر مربع.

625×3

 -المبيع :األصل أن قطعة األرض تصلح أن تكون محال للبيع.

الجزء ال ّثالث:

 )1الّنوع القانوني لشركة "الهضاب" :هي شركة ذات مسؤولية محدودة.
ال ّتبرير :أشارت بيانات العقد التأسيسي للشركة إلى:

 رأسمالها مقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.

 حصص الشركاء اسمية غير قابلة للتداول إال عن طريق اإلرث.

صفحة  .من 5

6250
6250
0.50
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الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع ذكر األسباب الخاصة النقضائها:
 ).تعريف ّ
 ال ّتعريف :حسب المادة  065من ق .ت .ج في فقرتها األولى " :تؤسس الشركة ذات
المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في

العالمة

مجزأة

1

حدود ما قدموه من حصص".

 األسباب الخاصة النقضائها :تنقضي هذه الشركة إذا ما زاد عدد الشركاء عن ()02
خمسين شريكا ،ولم يتم تحويلها إلى شركة مساهمة في مدة أقصاها سنة ،وعند عدم

1256

القيام بذلك تنحل ما لم يصبح عدد الشركاء خالل نفس الفترة مساويا أو أقل من

( )02شريكا.

السيدة "مهدية" مع ال ّتبرير:
 )3نوع عقد عمل ّ
 نوع العقد :عقد عمل محدد المدة.

6250

 ال ّتبرير :السيدة "مهدية" استخلفت السيدة " سعاد" المتواجدة في عطلة أمومة محددة
المدة حسب المادة  10من قانون العمل.

السيد "مراد" مع ال ّتبرير:
 )4مدى قانونية تسريح ّ
 ال ّتسريح :قانوني.

 ال ّتبرير :إفشاء السيد "مراد" ألسرار تخص طرق التصنيع والتنظيم ،وحسب
المادة  37من قانون العمل "......إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب

6250

6250
6250

العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو
وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة ."..........

 )5كيفية تسوية الّنزاع المثار بين اإلدارة والعمال عن طريق المصالحة :يسوى كالتالي:
 استدعاء مفتشية العمل المختصة إقليميا لطرفي النزاع إلى جلسة صلح ،في

6256

أجل ال يتعدى  25أيام الموالية لإلخطار قصد لتسجيل موقف كل طرف.

 عند انقضاء مدة ( )20ثمانية أيام من الجلسة األولى يعد محضر توقيع يدون

6256

فيه المسائل المتفق عليها والتي لم يحصل بشأنها االتفاق.

 تعد المسائل المتفق عليها نافذة والباقي يتم ايداعها من الطرف األكثر

6256

 في حالة فشل المصالحة يعد مفتش العمل محض ار بعدم المصالحة.

6256

استعجاال على مستوى المحكمة المختصة إقليميا.

الصحيحة االخرى.
مالحظة :تقبل اإلجابات ّ
صفحة  3من 5

مجموعة

اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :القانون /الشعبة :تسيري واقتصاد /بكالوراي0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

مجزأة

الجزء األول:

 )1األركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة:
 تعدد الشركاء. تقديم الحصص. نية المشاركة. اقتسام األرباح والخسائر. ).طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
 المصالحة. الوساطة. التحكيم. )3العناصر األساسية التي يقوم عليها عقد العمل:
 األجر. الزمن. التبعية.الجزء ال ّثاني:

مجموعة
60

4×62.5

3×625

3×625

60

 )1طبيعة العقد المشار إليه في السند ،تعريفه وطرفيه:
 طبيعة العقد المشار إليه هو :عقد البيع. تعريفه :البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيءأو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي.
 طرفاه هما :البائع والمشتري. ).استخراج االلتزامات الواردة في السند واألطراف المعنية بها:
 -االلتزامات الواردة في السند:

االلتزام

 االلتزام بوضع المبيع تحت تصرف المشتري. االلتزام بتسليم المبيع على النحو الذي يتفق مع طبيعته. االلتزام بتسليم المبيع في المكان الذي كان موجودا فيه وقتنشوء االلتزام.
 -االلتزام بدفع نفقات البيع.

61
6250

الملزم به
الطرف َ
البائع

3×62.5

المشتري

62.5

ُ )3يدرج المبيع ضمن ركن المحل.
 )4تمثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري بالنسبة للدولة :إيرادات عامة.

صفحة  4من 5
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عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
الجزء ال ّثالث:

العالمة

مجزأة

مجموعة
60

 )1التحديد مع تبرير الطبيعة القانونية لكل من:

أ -مؤسسة "عبد الرؤوف" :مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

التبرير :تم إنشاؤها من طرف شخص واحد "المادة  065من ق .ت .ج الفقرة ."0

ب -شركة " عبد الرؤوف وشركائه" :شركة التضامن.

62.5
62.5
62.5

التبرير:

 اكتساب اإلخوة األربعة صفة التاجر. -اسم الشركة متبوع بعبارة "وشركائه".

62.5

 ).ذكر خصائص شركة " عبد الرؤوف وشركائه" غير الواردة في الوضعية:
 -مسؤولية الشريك مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة.

 -عدم قابلية الحصص للتداول إال باتفاق جميع الشركاء.

 )3نوع عقد العمل الذي يربط العمال الثالثين بالشركة :عقد العمل غير محدد

62.5×.
6250

المدة.

 )4أثر وفاة أحد الشركاء على استمرار نشاط الشركة:

تنقضي (تُحل) الشركة ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في قانونها األساسي.
 )5أثر حل الشركة على عالقة العمل التي تربط العمال بها:
تنتهي عالقة العمل (التسريح).

62.5
62.5

 )0ذكر ثالث حاالت أخرى التي لها نفس األثر على عالقة العمل:
 البطالن أو اإللغاء القانوني. -انقضاء أجل عقد العمل.

3×6250

 االستقالة. -العزل.

 العجز الكلي عن العمل. التسريح. التقاعد. -الوفاة.

مالحظة :تقبل ثالث حاالت صحيحة من الحاالت أعاله.
مالحظة :تقبل اإلجابات األخرى التي تؤدي المعنى نفسه.
صفحة  5من 5

