
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديرية الرتبية لوالية معسكر   وزارة الرتبية الوطنية                                                                         
  2019 مايدورة :         امتحان البكالور* التجرييب للتعليم الثانوي                                                 

  الشعبة تسيري و اقتصاد 
 ن املدة: ساعتا                   اختبار يف مادة :القانون                                                

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضـــــوع األول

  نقطة )  06الجزء األول :( 
 أجب عن األسئلة التالية :                

اشرح انواع الضرائب-1
اشرح باختصار جزاء االخالل باركان عقد الشركة-2
اذكر االسباب الخاصة النقضاء عقد الشركة-3

 نقاط )  06الجزء الثاني : (

 ية " علي  محمد فريد "اخوة قرروا انشاء شركة تختص في تجارة مواد التجميل تتميز بالمواصفات التالالسند 

مسؤولية الشريك مسؤولية شخصية�

حصص الشركاء غير قابلة للتداول وال يمكن التنازل عنها لغير الشركاء �

 انطالقا من السند ووفقا لما درست اجب عن االسئلة التالية المطلوب:

حدد نوع الشركة ثم عرفها�

هذه الشركة  تأسيساشرح اجراءات �

ماهي االسباب الخاصة النقضاء هذه الشركة�

 نقاط )  08: ( الثالثالجزء 

من  التأكدالسيد كمال موظف بمؤسسة االفاق بصفة متربص تلقى خالل شهر افريل كشف االجر وحاول " 01السند
 والضمان االجتماعي" الضريبةاقتطاعات 

 للبلدية لقاء استغالله كشك " يسدد عبد الحميد مبلغا ماليا كل شهر" 02السند 

 بترميم مجموعة من المحالت التجارية المخصصة للكراء تحضيرا لموسم االصطياف"قامت البلدية " 03السند 

 اعتمادا على السندات اعاله اجب على االسئلة التاليةالمطلوب: 

؟عرفها واذكر خصائصها01مانوع الضريبة المذكورة في السند �

ماذا يمثل المبلغ الذي يسدده عبد الحميد للبلدية ؟صنفه�

لترميم المحالت التجارية ؟صنفها البلديةلغ التي خصصتها اكيف نسمي المب�

كبرر اجابت المحالت التجارية لترميمها؟ مدا خيلهل يمكن للبلدية تخصيص �
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نقط066ء األول :(الجزء األول :(
أجب عنأجب عن األسئ         

واع الضرائبشرح انواع الضرائب
صار جزاء اح باختصار جزاء االخال

 الخاصة النقضسباب الخاصة النقضاء

(

ة قرروا انشاء "اخوة قرروا انشاء شر

شخصيةلية شخصية

 وال يمكن التنازاول وال يمكن التنازل 

جب عن االسئلةست اجب عن االسئلة الت

 كشف االجر وفريل كشف االجر وحاو

صطياف"م االصطياف"
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 الموضــــــــوع الثاني

    

 )  قاطن 06الجزء األول : (     

 أجب عن األسئلة التالية :               

اشرح التزامات البائع باختصار-1
وط المحل (عقد البيع)اذكر شر-2
اشرح مبادئ الميزانية العامة-3
 
 

 نقاط ) 06الجزء الثاني : (        

 طها في انتاج االثاث المنزلي .يتمثل نشا 2016م انشاء شركة سنة ت                

 دج مقسمة الى حصص عينية ونقدية وحصص عمل8000000   رأسمالهايبلغ �

 شريك 24عدد الشركاء �

بالتنازل عن حصته لولده ءشركاء  حيث قام احد الشركا 5حب بعد سنة انس�

 المطلوب:

حدد نوع الشركة مبررا اجابتك �

اذكر خصائص هذه الشركة�

هل يؤثر انسحاب الشركاء على قيام الشركة ؟علل اجابتك�

 نقاط )08الجزء الثاني : (

رئيس الفرع النقابي يشتغل كرئيس ورشة عامل , جمال 200عامل ولديها فرع نقابي يضم  800توظف مؤسسة االسمنت 
الخدمة الوطنية وعند عودته لمنصبه وجد شخصا اخر يشتغل في مكانه   ألداءمرسم في منصبه منذ ثالث سنوات , توجه 

عضو ,وقرروا الدخول في اضراب  180, قام هذا االخير برفع شكوى للفرع النقابي تم من خاللها عقد اجتماع بحضور 
 ميله للمنصب لغاية ارجاع ز

 انطالقا من الوضعية واعتمادا على مكتسباتك القبلية اجب على االسئلة التالية المطلوب:

هل قرار تعليق مهام العامل جمال صائب؟برر اجابتك�

اذكر االسباب االخرى لتعليق عالقة العمل �

كيف نسمي ماحدث بين ادارة المؤسسة ونقابة العمال؟�

رتكبة من طرف النقابة ؟ماهي االخطاء القانونية الم�

ماهي االجراءات القانونية الواجب اتباعها من طرف النقابة قبل الدخول في اضراب�
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06جزء الثاني الجزء الثاني : ( 

شاء شركة سنةم انشاء شركة سنة ت  ت

دج م80000008000000  مالها

ريكشريك2

 حيث قام احد اكاء  حيث قام احد الشرك

 اجابتك ررا اجابتك 

ة

شركة ؟علل اجيام الشركة ؟علل اجابتك

س الفرع الرئيس الفرع النقابي يشل
وجد شخصاصبه وجد شخصا اخر يش

وقرروا الدخوضو ,وقرروا الدخول في

3as.ency-education.com


