
 4من  1صفحة 
 

  
 اجلـمهــورية اجلـــــزائرية الـــــــــدميقراطية الـــــــــشعـبية 

 لديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقاتا                                                             وزارة الرتبية الوطنية     
  2018مــــــــــــــــاي  : ورةد                                                    ( جترييبالتعليم الثانوي ) بكالوراي امتـحان         
 مقاطعة جامعة                                                                    تسيري واقتصاد             الشعبة:       

 سا  02املدة                                                                  القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيف مادة  اختبار

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين : 

 الموضوع األول  

 نقاط ( 06)الجزء االول : 

 السؤال االول :  

 بالنسبة للبائع شرح آثار عقد البيع  إ 

  السؤال الثاني  :

 العامة لي للهيئاتهي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط الما المالية العامة     

  األساسية للميزانية العامة .إشرح باختصار المبادئ 

 السؤال الثالث   :

  بي الجزائري عند وضع اساس النظام الضريما هي القواعد المتبعة من طرف المشرع

 . في الدولة

   نقاط ( 06الجزء الثاني  : )

 : السند   

 

 

 

    

 

 

 : إنطالقا من السند ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

 العقد الموضح في السند اعاله  طبيعة ونوع حدد  .1

 ما هي الحاالت التي يستجيب لها هذا النوع من العقود  .2

 حدد اثر هذا العقد على الطرف االول " الشركة " .3

  .  ائهاون انهالعالقة بين طرفي هذا العقد د تعليق ) تجميد ( هي الحاالت التي تؤدي الى ما .4

 لسيد خيرالعقد : شركة اتصاالت الجزائر مقرها الرئيسي الجزائر العاصمة ويمثلها في هذا ا الطرف االول

 الدين ويطلق عليه في هذا العقد " الشركة "

 عامل "د " المعلومات شخصية .............  ويطلق عليه في هذا العق    لقمانسيد : ال الطرف الثاني

 " محاسب " تعين الشركة العامل الموقع ادناه بوظيفة:  الوظيفة :  ( 1مادة ) 

حترررى  01/01/2017اعتبرررارا مرررن  لمررردس  سرررنتينيسررررذ هرررذا العقرررد فررري موا هرررة طرفيرررة :  ( 2) ماااادة 

01/01/2019 

 مدس االختبار تعتبر الثالثة أشهر األولى من هذا العقد:   تجريب: مدس ال ( 3) مادة 

 توقيع وامضاء المتعاقدين                  

 ) العامل ( الطرف الثاني                                           الطرف األول  ) الشركة (

 20/05/2018حرر ب  امعة 
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 4من  2صفحة 
 

 

     نقاط ( 08)الث : الجزء الث

 الوضعية االدماجية     

 

 

 

 

 

 

 

 : إنطالقا من الوضعية ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

 عرف عقد الشركة .1

 اذكر الشركات المذكورس في الوضعية مع تحديد كل نوع . .2

 تك " لقمان واخوانه " صحيح برر ا ابهل حكم حل شركة   .3

 موبيل " حدد خصائص شركة " ما د  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصراالت ال" ما د " " وإبراهيم "  شركة فري مجرال ا انهأسس السيد " لقمان " واثنين من اخو -

 "وإخوانااا   لقماااانشاااركة وظيفتررره السرررابقة واختررراروا لهرررا اسرررم " نظيرررر الخبررررس المكتسررربة مرررن 

 كررل مررنهم تجرراهلالتصرراالت وذلررك بعررد اكمررال كررل ا رررا,ات التنسرريس م علررى ان تكررون مسررؤولية 

 ديون الشركة مسؤولية تضامنية مطلقة .....

شرريك اخرر  20و م فقررر لقمران  يم تم حل الشركة بحكرم قضرائي بسبب افالس الشريك إبراه - 

ال مربعرد االكتتراب علرى راس  " الواحات للهاتف النقالتحت اسم "  تنسيس شركة من نوع اخر

. فري الشركة في البورصة م على ان تكون حصص الشرركا, قابلرة للترداول برالطرت التجاريرة ...

مقسرم علرى مرال برراس  " ماجاد موييال "اسرمها "  سريس شرركة لوحردهبتنحين قرام السريد ما رد 

عرن يمكرن ان تنتقرل الحصرص اال  دج ال 100000مجموعهرا يقردر ب متسراوية حصص اسرمية 

 طريق االرث .
 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 4من  3صفحة 
 

 ثانيالموضوع ال 

 نقاط ( 06الجزء االول : )

 السؤال االول :  

   مدني من القانون ال 416 حسب المادسحدد االركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة

 الجزائري 

 السؤال الثاني  : 

 طريقة فنية من ا ل تحقيق االهداف التي فرضت من ا لها الضريبة و ب معالجتها ب                 

  اشرح عملية تحديد الوعا, الضريبي كمرحلة من مراحل التنظيم الفني للضريبة. 

 

 السؤال الثالث   :

 تلفة،إليرادات العامة هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مخا

  تخصص لتغطية النفقات العامة

 . حدد مصادر االيرادات العامة 

   نقاط ( 06الجزء الثاني  : )

 السند :  

 

 

 

  

 

 

 : إنطالقا من السند ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

 . .عرف النزاعات الجماعية للعمل  -1

  .ونية يتخذه العمال حدد شروطه القان اال را, الذيل طرت التسوية ما هو إذا فشلت ك  -2

 .من قانون العمل الجزائري  73اشرح حالة العزل حسب المادس  -3

 

 

 

 قررت بعض نقابات التربيرة الردخول فري اضرراب رافعرة الئحرة 2018 انفي  30بتاريخ   

ة ئر العاصمبنا,ا على الحكم الصادر من المحكمة االدارية بالجزامن المطالب العمالية م  و 

وبمقتضررى م ي بعرردم مشررروعية االضررراب الررذي باشرررت برره بعررض نقابررات التربيررة والقاضرر

 القرارات والمراسيم  المتضمنة القانون االساسي للوظيفة العمومية تقرر :

ة االعذار مديريات التربيبعض سلت عد ان اربين بارسال قرارات العزل لالساتذس المضر -

  االول والثاني للمضربين ......
 

 

 

 

 20/05/2018 امعة حرر ب 

 ) العامل ( الطرف الثاني                                       الطرف األول  ) الشركة (   
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 4من  4صفحة 
 

 

     نقاط ( 08)الث : الجزء الث

 الوضعية االدماجية     

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية إنطالقا من الوضعية:  المطلوب

 .اشرح عملية انتقال وليد من مسؤول قسم المبيعات الى مديرا عاما للشركة  .1

 حدد نوع الشركة " الصحراوية للطيران " مبينا طرت تنسيسها   .2

 الصحراوية للطيران " تجاه شركة بونيغ االمريكية  اذكر التزامات شركة " .3

 لماذا رفض اال را, الثاني الذي اتخذه المدير " وليد " برر ا ابتك .4

 

 

 

 

 ي شهادة البكالوريا فأساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح                                       

ن التري كرا " الصارراوية للطياران "" وليرد " مرديرا عامرا علرى راس الشرركة المسرماس  صبحأ

م بقردر شركا, مسؤولية كرل مرنه 07 يملك هاته الشركة مالقسم التجاري  يعمل بها مسؤوال على

م توا رره الشررركة منررذ عررام عرردس   مليررار دج 1000المقرردر ب  حصررته فرري راس المررال الشررركة

 را,ات مشاكل مالية بسبب انخفرا  المرداخيل السرنوية م ولموا هرة ذلرك قررر وليرد القيرام براال

 التالية :

 وينرغب  ديردس مرن نروع  طائرات 3خالل عقد القتنا, شركة من : تدعيم االسطول الجوي للاوال 

 مع شركة بوينغ االميركية . للطائرس الواحدسمليون دوالر284 بقيمة  777

بب شرركا, فقرو وهرو اإل ررا, الرذي رفرض بسر 6اقترح وليد تقلريص عردد الشرركا, الرى :  ثانيا

 تعارضه مع القوانين المنظمة لهذا النوع من الشركات 
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