
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية                                                                            مديرية الرتبية لوالية املدية

  2017 مايدورة :           امتحان البكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي                                               
 من اعداد: أ.متار أمني                                                   الشعبة تسيري و اقتصاد 

 املدة: ساعااتن                       اختبار يف مادة :القانون                                                           
 أن يختار أحد الموضوعين التاليينعلى المترشح 

 الموضـــــوع األول

   :(نقاط  6الجزء األول )

 عرف المصطلحات التالية :

 نزاعات العمل الجماعية -             الضرائب والرسوم-عقد البيع              - 

 أجب عن األسئلة التالية :

 ؟ن األجرتي بموجبها تعلق عالقة العمل مع فقداالما هي الحاالت -1

 تخضع عالقات العمل الفردية لشروط أساسية لتوظيف العامل، ما هي هذه الشروط؟-2
   :نقاط ( 6الجزء الثاني  )

 دج، 5000000 بقيمة دج 45000000 البالغ رأسمالها ترفع أن قررت والقطنية النسيجية للصناعات الجنوبيةشركة 
 الجزائر. ببورصة )للبيع(عامال لالكتتاب للسهم دج 1000 بقيمة سهم 5000 فطرحت
 :المطلوب

 عرفها؟ الشركة؟ هذه نوع ما 1-
 "ص" السيد به قام الذي البيع هذا صحة ما ،"د"السيد إلى حصته وباع الشركة هده في شريك "ص" السيد أن لو -2

 ولماذا؟
 التضامن؟ شركات إحدى في شريكا "ص"السيد أن لو البيع ذلك يختلف هل -
 أجل من فيها للشركاء الشخصية اآلموال على الحجز وتم لإلفالس تعرضت النسيجية للصناعات الجنوبية أن لو -3

 إجابتك برر الحجز؟ ذلك في أيك مار ديونها، إكمال تسديد
 الحالة هذه في القانونية اإلجراءات أذكر دج، 10000000 إلى انخفض الشركة هده مال رأس أن لو -4

 

 

 

 2من  1صفحة 
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 نقاط ( : 08لث ) الجــــزء الثا

 االقتصادية للقيام بالمشاريع األموال تجميع إلى الحاجة معه أصبحت الذي الهائل االقتصادي للتطور >> ...نتيجة (1السند) 
 وسيلة عن البحث فاتجه عددهم ، ةنظرا لقل كافية، األثرياء من المجمعة األموال تعد وحيث لم ، ملحة ضرورة الضخمة
 ، استثمارها في منهم يرغبون  الذين أموال استعمال إلى اللجوء تم وهكذا ،  لكثرة عددهم نظرا المدخرين صغار أموال الستخدام

 ...<< مسؤولياتهم ضمان تحديد مع

 التضامن ، شركة ما في التضامنية المسؤولية من فيها ليس شركات تكوين يريدون  المستثمرين من كثيرا >>.. إن   (2السند)
 ضخمة أموال إلى تحتاج ال ، في حين أن مشاريعهم وثقيلة طويلة إجراءات له المساهمة شركات تأسيس فإن   أخرى  جهة ومن

 المتوسطة...<< االستثمارية المشروعات مع شركات تتناسب ظهور إلى هذا ما أد ى ،

 انطالق من السندين و على ضوء ما درست 

 ( أعاله .2)( و 1قـدم تعريفا لكل نوع من الشركات الواردة في السند ) -1
 عن غيرها من الشركات .( 2الواردة في السند )الشركة  بين أهم ما يميز تأسيس -2
 (1حدد أسباب انقضاء الشركة الوارد ذكرها في السند ) -3
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 ثانيالموضـــــوع ال

 نقاط (:   6الجزء األول )

 اجب على االسئلة التالية :

 ألساليب المعتمدة في تحديد معدل الضريبة ؟أذكر ا -1
 أذكر مصادر اإليرادات العامة ؟ -2
 عرف الضريبة على الدخل اإلجمالي ؟ و فيما تتمثل خصائصها ؟ -3

 نقاط (:   6الجزء الثاني  )

 الوضعية :

" إلنتاج ألبسة أطفال ،  أراد السي ِّد نصر الدين إنشاء شركة تجارية رفقة أبنائه الثالث تحت اسم "شركة نصر الدين و أبناؤه
دج . و قد اقترح عليه أحد أبنائه إبرام عقد شركة عرفي لدى بلدية وهران بحضور شاهدي عدل   90 000برأس مال قدره 

من الشركة على أن يحل محله أحد  أصدقائه أو أخوه األصغر )  االنسحاببعد مدة من الزمن أراد أحد أبنائه )عمر( 
 ملة .سنة كا 18حامد( البالغ 

 المطلوب : 

 بي ِّن نوع الشركة التي أقامها السي ِّد نصر الدين و عرفها  -1

 اشرح أهم خصائصها .  -2

 هل اقتراح أحد أبنائه بإبرام العقد لدى البلدية صائب ؟ علل ذلك  -3

 هل قرار السي ِّد عمر االنسحاب من الشركة قانوني و ما الذي سيترتب عنه .  -4

 اء هذا النوع من الشركات . بي ِّن أسباب انقض -5
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 نقاط( 08الجزء الثالث:)

عضو، نائب رئيس الفرع  25عامل، و لديها فرع نقابي متكون من  800مؤسسة لصناعة اإلسمنت تحتوي على      
ة الوطنية ألداء الخدم "محمديشتغل كرئيس ورشة مرسم في منصبه منذ ثالث سنوات، استدعي " "محمدالنقابي يسمى "

لذلك قام باإلجراءات الضرورية و ذهب ألداء الواجب الوطني، و بعد إنهاءه الخدمة الوطنية و عند عودته لمنصب عمله 
وجد شخصا آخر يعمل في مكانه و وجد بأنه قد تم إنهاء عمله، مما أدى به إلى رفع شكوى للفرع النقابي، و قام هذا 

 ء و أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية إرجاع زميلهم لعمل.أعضا 8األخير بعقد اجتماع متكون من 

 انطالقا من هذه الوضعية و في ضوء ما درست أجب عن األسئلة التالية:

 صائب ؟ برر إجابتك ؟ "محمدهل قرار اإلدارة بإنهاء مهام العامل " -1
 أذكرها ؟ "محمدإذا كانت هناك أسباب أخرى تؤدي إلى نفس وضعية العامل " -2
 كيف نسمي ما حدث بين إدارة المؤسسة و نقابة العمال ؟ -3
 ما هي األخطاء القانونية المرتكبة من طرف النقابة ؟ -4
 ما هي اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها من طرف النقابة قبل الدخول في إضراب ؟ -5
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 الموضوع االول                                    االجابة النموذجية 

 الجزء االول

البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل  "على أنه  351: والقانون المدني الجزائري عّرف عقد البيع في المادة عقد البيع-1

 . "للمشتري ملكية شيء أو حق مالي في مقابل ثمن نقدي 

لية أو تأدية نقدية تفرض على األفراد جبرا من السلطة العامة دون مقابل و بصفة :تعرف الضريبة بأنها خدمة ما تعريفها الضريبة

 نهائية من اجل تغطية النفقات العامة وتحقيق األهداف المحددة من طرف الدولة.

دون ان يكون هو مبلغ من المال يلتزم الشخص بدفعه مقابل خدمة تنفرد الدولة بتأديتها له ،او نفع خاص يستفيد منه تعريف الرسم : 

 قيمة الرسم مساوية لقيمة الخدمة المقدمة.

كل خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية والمهنية في  "عرفه المشّرع الجزائري على أنه  تعريف النزاع الجماعي في العمل  : 
 . " عالقة العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم

 ت عمل الفردية :حاالت تجميد عالقا-2

من ق.ع تعلق ألحد األسباب اآلتية :  64أي تجميد عالقة العمل دون إنهائها ، وحسب المادة   

  الخ ...ألسباب موضوعية تخص العامل كمرافقة زوجته للعالج ، االستدعاء القانوني  )اتفاق الطرفين المتبادل. 

 .العامل من حريته قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده . حرمان* العطل المرضية أو أداء التزامات الخدمة الوطنية 

 .عطلة بدون أجر.**ممارسة حق اإلضراب .***  صدور قرار تأديبي يعلّق ممارسة الوظيفة 

 تتمثل في :      شروط التوظيف-3

سنة على األقل . 16أن يكون بالغا السن األدنى القانوني وهو  *  

رخصة من وصيه الشرعي ،كما ال يجوز استخدامه في أشغال خطيرة أو       مضرة ال يجوز توظيف القاصر إاّل بناءا على  *

 بصحته أو تمس بأخالقه .

. (من ق . ع  17المادة  ) تمنع كل أشكال التمييز بين العمال سواء على أساس السن أو الجنس أو غيرها *  

شهرا                      12أشهر يمكن أن ترفع إلى  6دة أن يخضع العامل لفترة تجريبية أو تربص قبل تثبيته في منصب عمله لم *

. (من ق . ع  18المادة  )  

 الجزء الثاني

 من  وتتكون أسهم، إلى ينقسم رأسمالها التي الشركة( بأنها المساهمة شركة ج ت ق من 592 المادة تعرف :مساهمة شركة النوع-1

 سبعة. عن الشركاء عدد يقل أن نيمك وال حصتهم، بقدر إال الخسائر يتحملون ال شركاء

 التجارية بالطرق للتداول قابلة الساهمة شركة في الحصص الن صحيح البيع هدا - 2.

 للتداول قابلة غير التضامن شركة في الحصص الن ذلك يصح ال

 الخسائر يتحمل ال الشريك أي المال رأس في المساهمة حسب ر ألخ شريك من تختلف المسؤولية الن قانوني غير الحجز هذا -3-

 المال. رأس في بقدر المساهمة إال

 اآلربعة اآلشهر خالل ملزم اإلدارة مجلس فإن الحالة هده في الربع من اقل إلى أي دج  10000000إلى  المال رأس انخفض إذا -4

 عدم أو حل بشأن قرارا تتخذ التي العادية غير العامة الجمعية باستدعاء الخسائر هذه كشفت التي الحسابات على للمصادقة  : التالية

 ).الشركة حل

 الجــــزء الثالث:

 تعريف شركة المساهمة:(  1السند ) -1

من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ) الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء ال يتحملون  592تعرف المادة 

 عن سبعة...(.الخسائر إال بقدر حصتهم، وال يمكن أن يقل عدد الشركاء 
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 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة: : ( 2السند ) 

هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما قدّمه من حّصته في رأس المال، ويمكن أن يكون لها عنوان وتكون 

 دج. 100.000وال يقل رأسمالها عن  20حصص الشركاء فيها اسمية وال يزيد عدد الشركاء فيها عن  

 و العامة الموضوعية للشروط يخضع أن يجب عقد على ,المحدودة المسؤولية ذات الشركة تقوم -2

 الشكلية الشروط و الخاصة

  :يلي فيما نذكرها غيرها عن الشركات من هذا النوع تأسيس تميز التي المميزات بعض هناك أن إال .

 شريكا فيها يكون أن المعنوي شخصلل يجوز فال الطبيعيين األشخاص من الشركاء يكون أن يجب -

 الشركاء جميع الشركة تأسيس إبرام عقد يتولى أن صحيحا الرضا لحصول الجزائري التجاري القانون من 565 المادة اشترطت -

 الخاص تفويضهم يثبتون وكالء بواسطة أو بأنفسهم

 شكلبال تجارية دائما المشروع اعتبرها فقد تجاريا أو مدنيا غرضها كان سواء -

 أسباب انقضاء شركة المساهمة: -3

 تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون األساسي -

 ق ت ( 20مكرر 715) م  إذا كان األصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من الربع -

   الموضوع الثاني                                                                     

 الجزء االول 

 :    التحديد الكمي  لوعاء الضريبة -ا  كيفية تحديد ضريبة :-1

 إذ يستبعد من الضريبة الجزء من الدخل المخصص لالستهالك الضروري . مركزه العائلي واالجتماعي :

 بمعنى الضريبة تتناسب مع حجم دخل الفرد . : المركز المالي  فقد يكون عمال أو رأسمال . مصدر الدخل :

 : :    توجد عدة طرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة وهي التحديد الكيفي لوعاء الضريبة -ب

التفتيش او تتم بواسطة   التصريحتتم إّما بواسطة  طريقة التقدير المباشر : -طريقة التقدير الجزافي-طريقة المظاهر الخارجية -

 . اإلداري

 مصادر االيرادات العامة                   --2

 هي المبالغ التي تجبى إلزاما من األشخاص لفائدة الدولة لتغطية نفقاتها العامة . الضرائب والرسوم :

 :وتنقسم إلى  عائدات ممتلكات الدولة )الدومين( :

ما تملكه الدولة من أراضي الدومين العقاري :    صادية .ما تملكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات االقت* الدومين المالي : 

 عائدات الدولة من مشاريعها الصناعية والتجارية . الدومين التجاري والصناعي :وعقارات .

 هي األموال التي تقترضها الدولة من المؤسسات المالية أو الجمهور . القروض العامة :

 الدولة من داخل أو خارج الوطن . هي اإلعانات التي تتحصل عليها التحويالت :

 تعريف الضريبة على الدخل االجمالي : --3

 تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل وتفرض هذه الضريبة على " 

 . "الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة   

 خصائصها 

 . نوية أي تستحق كل سنة على أساس الدخل الذي حققه المكلف خالل السنة .ضريبة س* تفرض على األشخاص الطبيعيين فقط 

  ألنها تشمل كل أصناف الدخل الصافي للمكلف بها . (شاملة)ضريبة وحيدة 

 .ضريبة إجمالية أي تمس الدخل الصافي اإلجمالي بعد طرح التكاليف المنصوص عليها قانونا من الدخل اإلجمالي الخام 

 ضريبة تصريحية أي تعتمد على التصريح السنوي الذي يقدمه المكلف بها .*تزايد قيمتها بتزايد الدخل .ضريبة تصاعدية أي ت 

 . ضريبة تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول 
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 الجزء الثاني  

 :تعرف شركة التضامن -1

 هي شركة التضامن  الشركة التي أنشأها السي ِّد نصر الدين

، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية و يكتسب فيها الشريك  و هي شركة تتكون من شريكين فأكثر

 ن ( 0.75صفة التاجر و تسمى بأسماء شريك أو اكثر ، . و الحصص غير قابلة للتداول أو اإلنتقال للورثة . ) 

 :خصائص شركة التضامن  -2

 اسم الشركة*   قابلية الحصص للتداولعدم * إن. * مسؤولية الشريك: * إكتساب الشريك صفة التاجر:

 اقتراح حول ابرام عقد الشركة   : -3

اقتراح االبن بابرام العقد لدى بلدية قديل غير صائب ، ألنه من األركان الشكلية لعقد الشركة هو إبرام عقد رسمي من طرف موثق 

 ري أو أحد فروعه .حسب األشكال القانونية المطلوبة  و التسجيل بالمركز الوطني للسجل التجا

 ص القانون التأسيسي على غير ذلك إن قرار انسحاب السيد عمر يترتب عنه إنقضاء الشركة إال إذا نقرار االنسحاب :  -4

سنة و بالتالي  19فيمكن للشركاء اآلخرين قبول صديقه كشريك آخر إذا توفرت فيه الثقة الالزمة أما أخوه حامد فلم يبلغ سن الرشد 

 لية و ال يملك صفة التاجر  و بالتالي اليمكنه االنضمام للشركة.ناقص األه

 أسباب انقضاء شركة التضامن  : -5

 * تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه منها .

 * تنحل الشركة في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية )الحجر عليه( أو فقدان أهليته.

سنة ، انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله ، هالك  99انتهاء األجل المحدد للشركة أو  ة إلى األسباب العامة و هي : * باإلضاف

 جميع رأس مالها أو جزء كبير منه ،اتفاق الشركاء على حلِّّها ،اندماجها في شركة أخرى قائمة ، إفالسها ، حلها بحكم قضائي . 

 الجزء الثالث:

ء مهام العامل محمد غير صائب، و ذلك الن العامل محمد كان في وضعية تعليق العمل أي تجميدها و هذا قرار اإلدارة بإنها -1

 ما نصت عليه قانون العمل  و ليس من حق اإلدارة أن تقوم بإنهاء مهامه.

عمل و تتمثل من قانون ال 64و هذا ما نصت عليه المادة رقم  محمد"نعم هناك أسباب أخرى تؤدي إلى نفس وضعية العامل " -2

 هذه األسباب فيما يلي:
o حالة االستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العالج.* .مرافقة الزوجة في حالة مرضها 

o العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية و العالج.** .ممارسة حق اإلضراب 

o  ل صدور حكم قضائي نهائي ضدهحرمان العامل من الحرية قب** .صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة. 

كل خالف يتعلق بالعالقات االجتماعية و و يقصد به  نزاع جماعيما حدث بين إدارة المؤسسة و نقابة العمال يسمى بـــ  -3

 المهنية في عالقة العمل و الشروط العامة للعمل ولم يجد تسويته بين العمال و المستخدم.

 قابة هي: األخطاء القانونية المرتكبة من طرف الن -4

o .القيام باإلجراءات الودية لتسوية النزاعات الجماعية و المتمثلة في كل من المصالحة، الوساطة، التحكيم 

o  أعضاء فقط، ففي حال عدم  8يجب أن يضم االجتماع المنعقد من طرف نقابة العمال نصم األعضاء في حين انه بلغ عددهم

 بلوغ نصف األعضاء فان االجتماع يؤجل.

o بإيداع إشعار مسبق باإلضراب و ذلك لمدة ثمانية أيام، و إذا لم يكن هناك أي رد من قبل اإلدارة في غضون هذه  القيام

 الفترة و بعد انتهائها يتم الشروع في اإلضراب.

 اإلجراءات القانونية الواجب إتباعها من طرف النقابة قبل الدخول في إضراب هي: -5

 عليها القانون . استنفاء طرق التسوية الودية المنصوص 

  تستدعى جمعية عامة بمبادرة من ممثلي العمال تعقد في موقع العمل المعتاد ويتخذ قرار اللجوء إلى اإلضراب عن طريق

 االقتراع السري .

 :يودع اإلشعار باإلضراب المتفق عليه بعد انتهاء أجل اإلشعار المسبق باإلضراب. اإلشعار المسبق باإلضراب 
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