
 

 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لمادة القانونالثاني  الثالثي ختبارا                         

 ثانوية: مفدى زكرياء الخيثر 

 المستوى و الشعبة:3 تسيير و اقتصاد                                                                  المدة:2 ساعة

نقاط) 06( الجزء األول:  

  ؟اشرح تسوية النزاعات الجماعية للعمل – 1

  ؟ما ھي آثار عقد العمل – 2

نقاط) 06( :الثانيالجزء   

عضو نائب رئيس الفرع النقابي  25عامل ،لديھا فرع نقابي متكون من  800مؤسسة لصناعة اإلسمنت تحتوي على      
 يسمى "عادل" يشتغل كرئيس ورشة و ھو مرسم في منصبه منذ ثالث سنوات 

ذھب ألداء وصل لـ " عادل " أمر من الجيش الشعبي الوطني ألداء الخدمة الوطنية لذلك قام باإلجراءات الضرورية و 
الواجب الوطني ،و بعد إنھاء الخدمة الوطنية و عودته لمنصب عمله وجد شخصا آخر يعمل في مكانه و وجد بأنه قد تم إنھاء عقد عمله ،مما 

 "لعاد"أعضاء و أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية إرجاع  8أدى به إلى رفع شكوى للفرع النقابي الذي قام باجتماع متكون من 
 إلى العمل 

 المطلوب: 

نية المرتكبة من طرف النقابة؟ما ھي األخطاء القانونية التي ارتكبتھا اإلدارة في حق "عادل" و ما ھي األخطاء القانو – 1  

؟ما ھي اإلجراءات القانونية الواجب إتباعھا من طرف اإلدارة في حالة العامل "عادل" – 2  

؟ما ھي اإلجراءات القانونية الواجب إتباعھا من طرف النقابة قبل الدخول في اإلضراب – 3  

حدد أين تنتمي العالقات التالية (تعليق ، إنھاء): – 4  

60* قدم العامل محمد التقاعد لبلوغه سن   

 * انتھاء مدة العقد بالنسبة للعامل أمين

 * دخل التقني السامي حسين في عطلة مرضية 

نقاط) 08( :الثالثالجزء   

طار الشراكة مع اإلتحاد األوروبي و سعيا من الحكومة تنشيط القطاع الصناعي الخاص فتحت لھم المحاولة مع قطاع في إ
 تركيب و صناعة السيارات ،استغل الفرصة اإلخوة : جابر و إكرام و فؤاد إلنشاء شركة تصنيع مختلف مقاعد المركبات 

متر  200قدم جابر حصة عينية متمثلة في مستودع مساحته  -  

مليون دج  200قدمت إكرام آالت صناعية بقيمة  -  

تعھد المھندس فؤاد بحصة بالعمل و اإلشراف على المصنع -  

 لجأ إليك ھؤالء كونك مستشار قانوني :

لما يھدف ھذا االتفاق؟ و ھل اكتفت أركانه؟ – 1  
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ما ھي اإلجراءات القانونية التالية لھذا االتفاق؟ – 2  

بين جزاء كل من ھذه األحداث التالية: – 3  

سنة و ليس له إذن بممارسة ھذا النشاط 18* تبين أن جابر لم يتجاوز   

 * بعد إجراء فحص طبي جابر تبين أنه جن و لم يعد في قواه العقلية 

ھم الذي اتفق عليه * قامت إكرام بتھريب مواد أولية باسم نشاط  

عمل فؤاد لصالح شركة منافسة دون ذكر ذلك في العقد التأسيسي للشركة *   

  ھل من أسباب أخرى تنھي نشاط الشركة؟  – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتھى بالتوفيق 

 "ليس على طريق النجاح إرشادات تحدد السرعة القصوى"
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