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  التاليين :أن يختار أحد الموضوعين  على المترشح  
  الموضوع األول  

 نقـاط) 6(الجزء األول: 
بمجرد  ه العالقةمن قانون العمل :" تنشأ عالقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي . و تقوم ھذ 08تنص المادة 

و  تنظيمالعمل لحساب مستخدم ما . و تنشأ عنھا حقوق المعنيين وواجباتھم وفق ما يحدده التشريع و ال
 . " االتفاقيات الجماعية  و عقد العمل

 .عرف قانون العمل -/1
لتي لحاالت اا. ما ھي اعتمادا على معيار المدة إلى عقد محدد المدة و عقد غير محدد المدة يقسم عقد العمل -/2
  تجيب لھا عقد العمل محدد المدة ؟يس

 .أذكر العناصر األساسية التي يقوم عليھا عقد العمل -/3

  نقـاط)  6الجزء الثاني : (

 :الوطنية الجرائد بإحدى التالي اإلعالن على القادر عبد أحمد اطلع: 01السند

 رقم مدخل 1 رقم عمارة زبانة أحمد حي وھران ببلدية كائنة سكني طابع ذات محالت عن عبارة عقار ( للبيع

 .مسعودي موسى للسيد تابعة الشقة ، مترا 76 مساحتھا ، 18 الشقة رقم السادس الطابق 1

 فقاو البيع عملية إتمام على واتفقا الشقة بصاحب أحمد ......) اتصل دج 5000000,00 : الشقة سعر

 .للعملية القانونية اإلجراءات واستكمال اإلعالن في المذكورة للشروط

   .شريكا 20 ب لھم األقصى العدد كان حيث تجارية،  شركة معينون شركاء أسس: 02السند 

   :أجب عن األسئلة اآلتيةو على ضوء ما درست  )02) و السند (10(انطالقا من السند المطلوب: 

 .) 01السند ( في العقد أطراف حدد .1

 ؟ الشقة تمثل ماذا البيع، لعقد الموضوعية لألركان بالنظر .2

 اإلعالن؟ في المذكور المبلغ يمثل ماذا البيع، لعقد الموضوعية لألركان بالنظر .3

  .نافذا العقد يصبح حتى الحالة ھذه في استكمالھا الواجب القانونية اإلجراءات اذكر .4

 ) ؟02السند ( في ما جاء حسب الشركة ما نوع .5

 ؟ إجراءات من قانونيا يترتب أن يجب ما الذي ، شريك 20 تجاوز الشركاء عدد أن لو  .6

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  -ـطببوقـ - حوباد العربي ثانـوية

   26/02/2017: التاريخ        واقتصاد تسيير .ثانوي3: المستوى
  نصف ساعة و الوقت:        قانون :المادة

   االختبار الثاني للفصل الثاني في مادة القـانون   
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  ؟ الشركات من النوع ھذا لرأسمال األدنى المبلغ قيمة حدد .7

  نقـاط)  8الجزء الثالث: ( 
  
وم را في مفھورا كبيعاتقھا فقد حصل تطتحتاج الدولة إلى اإلنفاق لكي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على  

ة و لى الحراسعقتصر الواجبات التي يجب على الدولة القيام بھا بينما كانت مھام الدولة حتى القرن التاسع عشر ي
ية االقتصاد نواحياألمن الداخلي و حماية الحدود و فك النزاع بين مختلف أفرادھا ، أصبحت اليوم تشمل أكثر ال

ين شروط ى تحسالجتماعية فمن مھام الدولة اليوم مثال بناء مشاريع عمرانية كبرى، العمل علو الثقافية و ا
 ا..الخ. و ھكذ.... المعيشة للسكان، تأمين المياه للشرب و الري ، الصحة العامة ، التعليم ، الكوارث الطبيعية

  أخذت الحاجة الى ازدياد األموال في كل مرة كما اتسعت مھامھا. 

  ية العامة للدكتور محمد حلمي مراد. من كتاب المال                                                                        

  من النص السابق و اعتمادا على ما درست: 

  ا ھما العنصران اللذان تطرقا لھما النص ؟ م -/1

  عرف ھذين العنصرين؟  -/2

  ن المال؟ تھا مكيف تؤمن الدولة احتياجا -/3

  ؟  كيف تقوم بإنفاقه -/4

  الموضوع الثاني  
  نقـاط) 6الجزء األول: (

             
I.  التكوين و الترقية . إلىيحتاج كل موظف في مسيرته المھنية  

  عرف التكوين و الترقية مع ذكر المواد التي تطرقت لھما.   .1

  ؟ ھي حاالت الترقية و ما دورھا  ما .2

II .  تعتبر االتفاقية الجماعية للعمل اتفاق بين المستخدم و نقابة العمال  

               . االتفاقية الجماعية التي حددھا التشريع الجزائري أنواعھي  ما .1

                                         . ما ھو محتوى االتفاقية الجماعية للعمل  .2

  نقـاط)  6لجزء الثاني : (ا 
، نائب عضو 25عامل ، لديھا فرع نقابي متكون من  800مؤسسة لصناعة االسمنت تحتوي على : 01السند  

  ات.سنو 3يشتغل كرئيس ورشة و ھو مرسم في منصبه مدة   »  عادل  «رئيس الفرع النقابي يسمى

: وصل لعادل أمر من الجيش الشعبي الوطني ألداء الخدمة الوطنية ،لذالك قام باإلجراءات الضرورية اإلشكال

و ذھب ألداء الواجب الوطني، و بعد إنھاءه للخدمة الوطنية و عند عودته لمنصب عمله وجد شخصا أخر يعمل 

3as.ency-education.com



3 
 

ع النقابي الذي قام باجتماع متكون في مكانه ووجد بأنه قد تم إنھاء عقد عمله، مما أدى به إلى رفع شكوى للفر

  الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية إرجاع عادل إلى العمل.  أعلنواأعضاء و  8من 

ت) ، دج للصناعة ( كصناعة ورشا 2757000تم تخصيص مبلغ  2017في قانون المالية لسنة : 02السند 

لمدارس) ااما مخططات البلدية (كبناء  دج 60482110المنشآت القاعدية و االجتماعية و الثقافية بمبلغ 

  دج و غيرھا من المبالغ المخصصة للمنشات الھيكلية . 35000000فخصص لھا مبلغ 

   
   ) و على ضوء ما درست أجب عن األسئلة اآلتية:02) و (01انطالقا من السند(المطلوب: 

  ؟                     ؟ عرفه )02ما ھو الموضوع الذي تتمحور حوله الوضعية في السند ( .1

   ؟ من أين يتم الحصول على األموال لدعم و تمويل  مختلف النفقات .2

ء القانونية و ما ھي األخطا)، 01بالنسبة للسند ( ما ھي األخطاء التي ارتكبتھا اإلدارة في حق عادل .3

   المرتكبة من طرف النقابة.

    النقابة قبل الدخول في إضراب.ما ھي اإلجراءات القانونية الواجب إتباعھا من طرف  .4

  
      نقاط) 8الجزء الثالث: ( 

  

(  لزجاجا وتشكيل لتركيب شركة إنشاء " ونضال " ياسر " وصديقيه احمد قرر الجامعيةإنھاء دراستھم  بعد

 : لييالمال كما  رأس في المساھمات صديقين  فكانت بمشاركة ) وذلك محالت ، واجھات ، نوافذ، أبواب

 دج 300000 قيمتھا ارض قطعة : احمد مساھمة

 دج 500000 مبلغ : ياسر مساھمة

 المجال ھذا في مختص باعتباره المنتوج تصاميم : نضال مساھمة

  الشركة. ديون عن المطلقة الشخصية المسؤولية وصديقيه على احمد اتفق

 التالية: األسئلة عن اجب ما درست على وباالعتماد السابقة الوضعية من انطالقا : المطلوب

 إجابتك. علل الشركة؟  ھذه تنتمي الشركات من نوع أي إلى -/1

 الشركة. ھذه لتأسيس القانونية اإلجراءات ماھي  -/2

  إجابتك. علل الشركاء احد بانسحاب الشركة تنقضي ھل -/3

  جدد. شركاء 4 ظمفان أسھم بالبورصة طرح على  باالتفاق الشركاء وقرر الشركة نشاط اتسع سنوات 3 بعد  -

  إجابتك. علل للشركة ؟  القانوني الشكل سيتغير ھل -/4

  
  بالتوفيق للجميع أستاذة المادة
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