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 الفرض الفصل الثاني لمادة القانون 

 
 : ن4  األولالسؤال 

  شركة ذات المسؤولية المحدودة حدد أسباب انقضاء 
 :ن4السؤال ا الثاني 

 من قانون العمل 12حدد حاالت عقد العمل محدد المدة التي نصت عليه المادة 
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استاذة المادة ل م

 اليك بعض المشاكل التي قد تعاني منها بعض المؤسسات االنتاجية مع عمالها 

 لحادث مرور سبب له شلل نصفي  احمد المهندس  تعرض 

  مصطفىبالعامل انتهت مدة  العقد الخاصة  

 سنة 60قاعد لبلوغه تالعلي  قدم الموظف 

  أمومة لمدة التي تشغل منصب مسير مالي في عطلة  هدىالموظفة دخلت

 يوما  98

  مع مدير المؤسسة مما ادى بهذا االخير الى قيامه  عمر العامل تشاجر

 خسائر مادية المؤسسة بلحق أعنف وتخريب ما  بأعمال

  المدير بفصل كل عامل او  أمر لورشة االنتاج بسبب عدم السير الحسن

 .بغض النظر عن اسباب تغيبه  بأخرموظف غائب وتعويضه 

 

  

 
 

 اليك بعض المشاكل التي قد تعاني منها بعض المؤسسات االنتاجية مع عمالها 

  لحادث مرور سبب له شلل نصفي  احمد تعرض المهندس 

  مصطفى انتهت مدة  العقد الخاصة بالعامل 

 سنة 60قاعد لبلوغه تالعلي  قدم الموظف 

  التي تشغل منصب مسير مالي في عطلة أمومة لمدة  هدىدخلت الموظفة

 يوما  98

  مع مدير المؤسسة مما ادى بهذا االخير الى قيامه  عمر تشاجر العامل

 ما ألحق بالمؤسسة خسائر مادية  بأعمال عنف وتخريب

  بسبب عدم السير الحسن لورشة االنتاج  أمر المدير بفصل كل عامل او

 موظف غائب وتعويضه بأخر بغض النظر عن اسباب تغيبه .
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