
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديـرية التــربية بـوهران

 سيدي معروف                                                 -اثنوية الشهيد واعر عبد القادر
 إمتحان الثالثي الثاين                            الشعـبة: التسيري واإلقتصاد                                          

 ساعة 2املدة:                                                     القانون                    إختبار يف مادة: 
 ن(20الموضوع األول)

 ن( 6الجزء األول)

 عرف عقد الشركة واشرح جزاء االخالل به.-1

 اشرح مبادئ الميزانية العامة للدولة.-2
 ن(6الثاني) الجزء

النتاج ألبسة األطفال  رفقة أبناءه الثالثة تحت اسم"شركة نصر الدين وابناؤه" Aأراد السيد نصر الدين إنشاء شركة تجارية 

دج.بعد مدة من الزمن أراد أحد أبناءه)عمر( االنسحاب من الشركة على أن يحل محل أصدقائه  200000برأس مال قدره 

 سنة كاملة. 18غ أو أخوه األصغر)حامد( البال

بحيث ال يسأل فيها الشريك عن ديون  Bشركاء جدد بذلك فتأسست بذلك الشركة  5شركاء المتبقين باضافة  3بعد ذلك قام 

الشركة اال بقدر حصته في راسمالها،أراد أحد االشخاص االنضمام الى شركة بصفته شريك وذلك بالمساهمة بالعمل الناتج 
 لمجال لكن تم رفضه بسبب الطبيعة القانونية للشركةعن خبرته الطويلة في هذا ا

 :يوماجاء في الوضعية أجب على ما يل تعلى ضوء ما درس
 بين نوع الشركة التي أقامها السيد نصر الدين؟ عرفها تم بين خصائصها.-1

 هل قرار السيد عمر باالنسحاب من الشركة قانوني؟ ومالذي سيترتب عنه.-2

 عرفها وحدد خصائصها.؟تم  Bبين نوع الشركة -3

 ن(8الجزء الثالث)

I.  التالية: الحاالتعامل وفي اجتماع مع ممثلي العمال )نقابة( تم عرض  200يملك محمد شركة"الباهية للعطور" بها 

عامل مع دفع تعويض  50:ربحية المؤسسة انخفضت باالنحفاض الطلب على منتجات العطور ادى الى تسريح الحالة االولى

 .وبقبولهملهم 
 :الحالة الثانية

 %20خفض االجور بنسبة 

 :الحالة الثالثة

 تم احالتهم للتقاعد. 60عمال بلغوا سن  5

 :الحالة الرابعة

 في عطلة أمومة نعامالت خرج 3

 الحالة الخامسة:
 عامل ابراهيم تم استدعاءه ألداء الخدمة الوطنية.ال

 الحالة السادسة:
 وطرق االنتاج تم طرده.عامل اسماعين قام بتسريب وافشاء اسرار 

 :يوماجاء في الوضعية أجب على ما يل تعلى ضوء ما درس

 هل الحالة االولى قانونية؟ علل اجابتك.-1

 (؟علل اجابتك.6()5()4()3ماهي عالقة التي تربط الموظفين بالشركة في كل من الحاالت)-2

II. .تم رفض نقابة العمال الحالة الثانية وذخلوا في اضراب مباشرة 
 هل قرار نقابة العمال قانوني؟علل اجابتك.-
 ماهي االجراءات القانونية واجب اتبعاها من طرف نقابة العمل؟اشرح مراحلها.-
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 ن(20)الثانيالموضوع 

 

 ن( 6الجزء األول)

 اشرح االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.-1

 .أسباب إنقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة اشرح-2
 نقاط( 6الثاني)الجزء 

 السند:
 إطلع السيد أحمد على االعالن التالي بإحدى الجرائد الوطنية:

متر  76مساحتها  15)للبيع عقار عن محاالت ذات طابع سكني كائنة ببلدية بني سليمان.حي أو نوفمبر رقم الشقة 

مد واتفقا على اتمام عملية البيع دج( إتصل السيد احمد بالسيد مح 5000000مربع.العقار ملك للسيد كباش محمد،سعرها 

 وفقا للشروط المذكورة في االعالن واستكمل االجراءات القانونية للعملية.
 انطالقا من السند وعلى ضوء مادرست أجب على مايلي:

 حدد أطراف هذه العملية-1

 المبرمة بينهم؟ عرفها. ماإسم الوتيقة-2

 تمثل الشقة؟ عرف هذا الركن مبينا شروطه.بالنظر لألركان الموضوعية لهذه الوثيقة ماذا -3

 بالنظر لألركان الموضوعية لهذه الوثيقة ماذا يمثل المبلغ المذكور في االعالن؟ عرف هذا الركن مبينا شروطه-4

 أذكر االجراءات القانونية الواجب استكمالها في هذه الحالة حتى يصبح العقد نافذا.-5
 ن(8الجزء الثالث)

 السند:
من مهام الدولة اإلنفاق في شتى المجاالت، وذلك من أجل تحسين شروط معيشة السكان كتوفير السكن، الصحة، التعليم     

 . ...الخ وكذلك حماية االقتصاد الوطني .إذن حاجة الدولة إلى األموال تزداد ازديادا كبيرا كلما تعددت مهامها

 هورية بعد عرضها على البرلمان بغرفتيه.كما يتم تحديد ذلك في وثيقة يوقع عليها رئيس الجم
  المطلوب: اعتمادا على ما سبق و على ضوء ما درست:

  . كيف تسمى المبالغ المخصصة لكل قطاع ؟ عرفها ـ 1

 ـ كيف تغطي الدولة هذه المبالغ ؟ وما هي مصادرها ؟ 2

 ماهي الوثيقة التي يوقع عليها رئيس الجمهورية؟ عرفها واشرح محتواها.-3
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