
 

يةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعب  
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 7102 :االستثنائيةدورة ال                                                     بكالوراي التعليم الثانوي امتحان
   تسيري واقتصاد الشعبة:

 د 01سا و 17املدة:                                                                    القانون مادة: اختبار يف

 0من  0صفحة 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول

 ( نقاط 60الجزء األول: )
 (نقاط 60: )األول السؤال
   ع إتباعها عند وضع أساس النظام الضريبي في الدولة.ن على المشر  اشرح القواعد التي يتعي    -     
 نقاط( 20: )الثاني السؤال

 .السبب :لعقد البيعالموضوعية األركان بين من       
 .كر شروطهه واذفعر   -

 (نقاط 60الجزء الثاني: )
 السند:

 : تيةآلالتأسيسي إلحدى الشركات التجارية استخرجنا المعلومات امن العقد   
 

بسبب دج  0011111 إلى رأس المال() األصل الصافي للشركة انخفضبعد سنتين من النشاط 
  .الثابتة الخسائر
 :درست وعلى ضوء ما من السندالمطلوب: 

 .مع التعليلالشركة د نوع حد    (1
 .قيمة السهم حسبا  (2
 .القانونية هاشروط ا  مبي ن؟ اشرحها كةطريقة تأسيس هذه الشر  ىكيف تسم (3
 إزاء وضعية هذه الشركة بعد هاتخاذالواجب  هو اإلجراء وفق القانون التجاري الجزائري ما  (0

 ؟انخفاض األصل الصافي للشركة

 طريقة التأسيس عدد الشركاء عدد األسهم رأس المال )دج( تاريخ التأسيس اسم الشركة
مقاولة األشغال 

 العمومية
أسهم الشركة  طرح 10 8000 0111111 10/10/0102

 لالكتتاب العام.
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 0من  7صفحة 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 وضعية:ال

 (01عشرة ) غ ليشحيث  ،ويعد شريكا وحيدا فيهامشتقاته يملك خالد مؤسسة إلنتاج وبيع الحليب و 
خالل انعقاد االجتماع و  ،لموسم الصيف فقط ( متعاقد معهما0)واثناندائمون منهم ( 0) ثمانية ،عمال

 :التاليين اإلجراءين اتخاذخالد ر قر  الدوري لإلدارة 
 .موسم الصيف انتهاءتعاقدين قبل متسريح العاملين ال - 
 .لعمال الدائمين دون الزيادة في األجرحين على باقي اتوزيع ساعات عمل العاملين المسر   - 

 .مسبق إضراب دون إشعار العمال الدخول في قررالمتخذين  اإلجراءين على إثر
 

 :يلي القبلية أجب على ما مكتسباتكانطالقا من الوضعية وعلى ضوء 
 ؟ القانونية لمؤسسة خالدهي التسمية ما  (1
 .المتعاقدينالدائمين و  د طبيعة العقد الذي يربط خالد بعمالهحد   (2
 .ر إجابتكس قانونا؟ بر  هل اإلجراء األول مؤس   (3
 .ر إجابتكهل قرار إضراب العمال استوفى الشروط القانونية؟ بر   (0
 .ذكرها إن وجدتاهل كان بإمكان العمال تجنب اإلضراب باللجوء إلى طرق قانونية أخرى؟  (5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول         



 

 7102استثنائية اختبار يف مـادة: القانون/ الشعبة: تسيري واقتصاد / بكالوراي 
 

 0من  0صفحة 

 الموضوع الثاني
 نقاط( 60األول: )الجزء 

 نقاط( 60ول: )أل السؤال ا
 اشرح آثار عقد البيع على البائع. -

 نقاط( 62السؤال الثاني: )
 أنواعه. واشرح عر ف عقد العمل، -

 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 السند: 

ل إلى مصلحة  "هشام" موظف في إدارة عمومية، تقتطع اإلدارة من أجرته شهريا مبلغ معين يحو 
ثرا ر تكريمه برحلة سياحية إلى الخارج مما استدعى  لضرائب، وا  نجاح ابنه في شهادة البكالوريا، قر 

  استخراج جواز سفر له، الذي تطل ب دفع مبلغ من المال إلى المصالح المعنية.
 :من السند وعلى ضوء ما درست

فه. جرة "هشام"؟أماذا يمث ل المبلغ الذي يقتطع شهريا من  -  عر 
فه. ل المبلغ الذي دفعه للحصول على جواز السفر؟ماذا يمث -  عر 
 بي ن خصائص كل منهما. -

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 :سندال

 من القانون المدني الجزائري: 010المادة نص 
" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك 

ال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف بتقديم حصة من عمل أو م
 اقتصادي ذي منفعة مشتركة. كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."

 :من السند وعلى ضوء ما درست
 .ذه األركانة هستخرج واشرح أركان عقد الشركة الواردة في نص المادة. بي ن طبيعا (1
 هذه األركان على عقد الشركة؟ ما هو أثر تخلف   (2
 كيف تقسم األرباح والخسائر على الشركاء في الشركات التجارية؟    (3

 انتهى الموضوع الثاني



 تسيري و إقتصاد الشعبة : /  2017 ةاالستثنائي دورةال/  القانون مادة: اختبارشهادة البكالور- /ملوضوع امتحان  اإلجابة النموذجية

 

 5من  1صفحة 

العالمة)( الموضوع االول عناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

  الجزء األول:
 قواعد الضر%�ة : :السؤال    

 قاعدة العدالة (المساواة) : تقتضي تطبيw مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الضر%�ة و يجب -أ
 %�ة والدخل.على -ل فرد المساهمة في األع�اء حسب قدرته أR وجود تناسب بين الضر     

  ، معدلها ( : �قصد بها أن تكون الضر%�ة واضحة وغير معقدة في مختلف الجوانبقاعدة ال�قين -ب
 ). وعاؤها ، طر%قة تحصيلها ، وقت دفعها ، الجهة المختصة بتحصيلها مع إعالم الم-لف بها    

 ٕاجراءاته تالئم ظروف قاعدة المالئمة في الدفع : �قصد بها أن �-ون موعد التحصيل وطر%قته و  -جـ
 الم-لف بها.    

 التي الضرائب قاعدة االقتصاد في التحصيل : وهي أن تلجأ اإلدارة إلى إت�اع أساليب وطرق تحصيل  -د
 صرف م�الغ -بيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة.تكلفها  ال  
 

 : السؤال    
 لتعاقد.: هو ال�اعث والدافع لتعر%ف السبب -                   

 شروطه:      -                   
  غير مخالف للنظام العاممشروعا          موجودا                                     

 الجزء الثاني : 
 :. تحديد نوع الشر-ة مع التعليل1    

 نوع الشر-ة : شر-ة مساهمة -أ         
 إلى أسهم متساو�ة الق�مة ممالها مقسّ سرأ -التعليل :    -ب         

 شر-اء. 7الحد األدنى المحدد بـ وهو �فوق  10عدد الشر-اء  -    
 دج 1000=  8000÷  8000000. تحديد ق�مة السهم : 2     
 . طر%قة تأس�س الشر-ة:3     

 : التأس�س �اللجوء العلني لالدخار. تسمى -ا   
 لالكتتابعمل�ة التأس�س �طرح أسهم الشر-ة ج  تتم .ت . من ق 595الشرح : ط�قا للمادة  -ب  

 العام على الجمهور قصد الحصول على األموال.
 الشروU القانون�ة لالكتتاب :    

 في رأس مال الشر-ة �-امله . االكتتابيجب  -
 يجب أن �-ون جد�ا و�اتا (ال �علw على شرU معين) . -
 ال يجوز إصدار األسهم �أقل من ق�متها االسم�ة .-
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قاع-أ

قاعدةقاعدة ال�قين--بب
  وعاؤها ، طروعاؤها ، طر%قة تح   
اعدة المالئمةقاعدة المالئمة في الدفع-جـ

الم-لف بهاالم-لف بها.       
تصاد في التحاعدة االقتصاد في التحصيل : وهي

 صرف م�الغ -بيصرف م�الغ -بيرة تقلصتكلفها ال

تلتع: هو ال�اعث والدافع ل: هو ال�اعث والدافع لف السبب ل
   

مشروعا    مشروعا           جودا      

ة الق�مة
شر-اء.شر-اء.77محدد بـ دنى المحدد بـ 

 لالكتتاب الشر-ة 
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تسيري و إقتصاد الشعبة : /  2017 ةياالستثنائ دورةال/  القانون اختبار مادة:شهادة البكالور- /ملوضوع امتحان  اإلجابة النموذجية

5من  2صفحة 

 المتخذ تجاه هذه الشر-ة: . اإلجراء4 
) رأسمالها ال�الغ  1/4ج وهو أقل من رXع (د �1500000ما أن رأسمال الشر-ة انخفض إلى        

 فإنه:دج  2000000ـ 
 إذا خفض األصل الصافي للشر-ة �فعل الخسائر الثابتة إلى أقل من رXع ج ت. وفقا لـ ق.       

 رأسمالها ، فإن مجلس اإلدارة ملزم خالل األشهر األرXعة التال�ة للمصادقة على الحسا�ات       
 �استدعاء الجمع�ة العامة غير العاد�ة التي تتخذ قرارا �شأن حل الشر-ة ، أو عدم حلها        

 ض رأسمالها �مبلغ �ساوR على األقل مبلغ الخسائر.بتخف�       

 :  الثالجزء الث
 ذا -انت الشر-ة ذات    إعلى أن :  2الفقرة  598تنص المادة التسم�ة القانون�ة للمؤسسة :-1

      شخصا  واحد " -شر%ك وحيد "  تسمى هذه الشر-ة مسؤول�ة محدودة..... ال تضم إال
 . ودةت المسؤول�ة المحدوذا " مؤسسة ذات الشخص الوحيد" 

 مع شرح م�سg طب�عة العقد الذR يرgX خالد �عماله: -2
 . الدائمون : عقد عمل غير محدد المدة -
 . المؤقتون : عقد عمل محدد المدة -

 قانون�ة اإلجراء األول مع التبر%ر: -3          
 اإلجراء األول : غير مؤسس قانونا .-
 .�عد ، وال يوجد ما يب�ح إنهاء عالقة العمل : ألن مدة العقد لم تنتهي التبر%ر-

 قرار إضراب العمال : -4     
 لم �ستوفي الشروU القانون�ة وفw التشر%ع المعمول �ه. -
 التبر%ر : عدم اإلشعار المسبw �اإلضراب. -

 إم-ان�ة تجنب اإلضراب : -5        
 نعم  أ.      
 مع شرح م�سg وء إليها:ب. الطرق القانون�ة األخرV التي �م-ن اللج     

 التح-�مالوساطة                        المصالحة                               
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�ض  بتبتخف�            

: : ثالث الالجزء الث
التسم�ة الالتسم�ة القانون�ة لل--11

مسؤول�ةمسؤول�ة محدودة..... ال
سسة ذات الشخصمؤسسة ذات الشخص الوحي"  

د الذR يرgX خالد �ععة العقد الذR يرgX خالد �عماله:
ننالدائمونن : عقد عمل غير محدد : عقد عمل غير محدد
نقتون عقد عمل محدد المدة : عقد عمل محدد المدة

m
..

ر%ر:ل مع التبر%ر:
مؤسس قانونا . غير مؤسس قانونا .

  �عد ، وال يوجد م�عد ، وال يوجد ما يب�حتهي د لم تنتهي 

ر%ع المعمول �هw التشر%ع المعمول �ه.
ضراب.

gم�س
50التح-�مالتح-�م         

en
ccy

m

3as.ency-education.com



تسيري و إقتصاد الشعبة : /  2017 ةياالستثنائ دورةال/  القانون اختبار مادة:شهادة البكالور- /ملوضوع امتحان  اإلجابة النموذجية

5من  3صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة (الموضوع الثاني )  
مجموعمجزأة

األول : الجزء الجواب على
 التزامات ال�ائع:  يلتزم ال�ائع بنقل الملك�ة و تسل�م المب�ع و ضمانه  السؤال األول : 

 نقل الملك�ة : يلتزم ال�ائع بنقل ملك�ة المب�ع المنقول أو العقار : -1
تى -ان ملكا لل�ائع و موجودا المنقول المعين بذاته : تنتقل ملكيته دون اجراءات م-

 الب�ع . وقت
 منقول المعين بنوعه : تنتقل ملكيته  �عد الفرز إما �العد أو الق�اس أو الكيل ال-
- Rالعقار :تنتقل ملكيته وفقا لقوانين مصلحة الشهر العقار 
من ق م ج و التي تنص  367تسل�م المب�ع : يلتزم ال�ائع بتسل�م المب�ع ط�قا للمادة -2

لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ،  على تسل�م المب�ع في م-ان و زمان نشوء االلتزام ما
 -ما يلتزم بتسل�م المب�ع على الحالة التي -ان عليها وقت الب�ع .

 التزام �ضمان التعرض و االستحقاق و ضمان العيوب الخف�ة:-3
ترR من وضع اليد على المب�ع و االنتفاع �ه دون حيث �ضمن ال�ائع تم-ين المش

لتعرض للمشترR بنزع عائw ، -ما �ضمن للمشترR التعو�ض حالة نجاح الغير في ا
العيوب الخف�ة  ولو لم �-ن عالما  �ضمان -ما �-ون ال�ائع  ملزما المب�ع منه. 

 بوجودها.
 

 :  الثانيالسؤال 
خدمة صاحب  العامل بوضع نشاطه المهني فيتعر%ف عقد العمل: هو اتفاق يلتزم �موج�ه   

 .ٕادارته وذلك مقابل أجرالعمل وتحت إشرافه و                     
 أنواع عقد العمل:

 عقد العمل غير محدد المدة: وهو في األصل غير م-توب أR ال تكتب ف�ه المدة.  -1
ى غا�ة أجل �حدده �سرR من تار%خ إبرامه إل هو عقد م-توب و عقد العمل محدد المدة: -2

 من قانون العمل -ما يلي:  12الطرفان، و�ستجيب لحاالت حددتها المادة 
 عندما �-ون موضوع العمل متعلقا �عقود أشغال أو خدمات غير متجددة.•    
 عندما يتم استخالف عامل مثبت (مرّسم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.•    
 مة إجراء أشغال دور%ة ذات طا�ع متقطع.عندما يتطلب األمر من الهيئة المستخد•    
 عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أس�اب موسم�ة.•    
 عندما يتعلw األمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة �ح-م طب�عتها.•   
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البووقت
لللمنقولمنقول المعيالال-
العقار :تنتقلالعقار :تنتقل ملكيت--
�م المب�ع :تسل�م المب�ع : يلتزم ال�ائع-2

تسل�م المب�ع في م-على تسل�م المب�ع في م-ان و
سل�م المب�ع علىلتزم بتسل�م المب�ع على الحالة

رض و االستحقاق و ضن التعرض و االستحقاق و ض
RشششترترRR من وض من وضع-ين المشئع تم-ين المش

RمشترR التعو�ض حالة نج التعو�ض حالة نجاح ا
لعيالعيوب الخف�ضمان�ضمانع  ملزما

صطه المهني فيضع نشاطه المهني في خخدمة
.ل أجر

 ف�ه المدة. تكتب ف�ه المدة. 
حدده غا�ة أجل �حدده 
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تسيري و إقتصاد الشعبة : /  2017 ةياالستثنائ دورةال/  القانون اختبار مادة:شهادة البكالور- /ملوضوع امتحان  اإلجابة النموذجية

5من  4صفحة 

:  الثاني الجزء 
 الضر%�ة على الدخل اإلجمالي : رة "هشام" �مثل المبلغ الذR �قتطع من اج )أ

 جمالي: تعر%ف الضر%�ة على الدخل اإل )ب
 هي ضر%�ة سنو�ة واحدة على دخل االشخاص الطب�عيين  وتفرض على الدخل الصافي     
 االجمالي للم-لف �الضر%�ة.   

 رسم.ال : �مثل المبلغ الذR دفعه "هشام" للحصول على جواز السفر )ت
 تعر%ف الرسم : )ث
أو نفع  خاص يستفيد منه  خدمة تؤديها له هيئة عامةل نقدي يدفعه الفرد مقابل مقاب هو

 المؤداة.مة لخدبين قيمة الرسم والتكلفة الحقيقية ل فؤ-ادون أن يوجد حتما ت
 

 .الرسم  والضر%�ة على الدخل االجمالي  خصائص )ج
 

 :خصائص الرسم ) 1   
 ة منصوص عل�ه قانونا.الدول هو مبلغ نقدR �فرض من جهة واحدة هي  -     
 يرت�g �مقابل او بخدمة خاصة تؤديها الدولة لدافع الرسم.  -     
 ادر من السلطة العامة مقابل خدمة.نه صإج�ارR الدفع ألهو  -     

 :جمالي) خصائص الضر%�ة على الدخل اإل2  
 .تستحw -ل سنة -تفرض على االشخاص الطب�عيين.            -      
 ضر%�ة تصاعد�ة. -جمال�ة .                       إهي ضر%�ة  -      

 ضر%�ة تصر%ح�ة –هي ضر%�ة أحاد�ة .                         -      
 ضر%�ة تحصل عن طر%w نسب مثبتة في جداول . -      
 الثالث:الجزء 

 

 األر-ان الواردة في نص المادة هي:)1
احد بتأس�س شر-ة �مفرده -الشر-ة ذات تعّدد الشر-اء: �م-ن أن �قوم شخص و -

المسؤول�ة المحدودة والشخص الوحيد، أما �اقي الشر-ات التجار%ة والمدن�ة فال 
 ين�غي أن تتأسس بدون تعدد الشر-اء (شخصان أو أكثر).

تقد�م الحصص: الحصص هي جوهر الشر-ة فبدون تقد�مها ال تستط�ع الشر-ة أن -
-س�ارة-صص نقد�ة(نقود)، أو عين�ة(م�انيتمارس عملها، و�م-ن أن تكون الح

 آالت)، أو حصة عمل (-خبرة الشر%ك في مجال الشراء والب�ع).
ن�ة المشار-ة: وهي الرغ�ة اإلراد�ة في إنشاء الشر-ة والتعاون اإليجابي بين الشر-اء -

 والمساواة بينهم في المراكز القانون�ة أR ال �-ون بينهم تا�ع وال متبوع.
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�مثل�مثل المب))تت
تعر%ف التعر%ف الرسم ))ثث
دي يدفعهنقدي يدفعه الفربل مقابمقابهو  

بين قفؤتتت-ا-ان يوجد حتما تون أن يوجد حتما ت

لرسم  والضر%�ةالرسم  والضر%�ة على  ائص

: الرسم
ض من جهة واحدة هيR �فرض من جهة واحدة هي

 خاصة تؤديها الدبخدمة خاصة تؤديها الدولة لد
من السلطة العامادر من السلطة العامة مقابص ص

::إلجماليإل
تستحw -تستحw -ل س-  .           
ضر%�ة تصاعد�ة.ضر%�ة تصاعد�ة.-      
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تسيري و إقتصاد الشعبة : /  2017 ةياالستثنائ دورةال/  القانون اختبار مادة:شهادة البكالور- /ملوضوع امتحان  اإلجابة النموذجية

5من  5صفحة 

العالمةعناصر اإلجابة  
مجموعمجزأة

 اقتسام األرXاح والخسائر: تخضع -�ف�ة تقس�م األرXاح والخسائر إلى اتفاق الشر-اء -
 مال الشر-ة. ارة �حسب نس�ة حصته في رأسوالخس �حّدد نصيب -ل شر%ك من الرXح     

 
 .موضوع�ة خاصة : أر-انطب�عة هذه األر-ان هي�
 
في حالة تخلف األر-ان الموضوع�ة الخاصة فإن مقومات الشر-ة تعتبر منعدمة. فال )2

 .Rمنه شخص معنو wإلى وجود لعقد ينبث Rو-قاعدة عامة فإن تخلف أحد األر-ان يؤد

 الى الحالة التي -انت عليها قبل التعاقد.عادتها زوال عقد الشر-ة  وإ 

 الخسائر:  اقتسام األرXاح و-�ف�ة )3
تخضع -�ف�ة تقس�م األرXاح والخسائر إلى اتفاق الشر-اء �شرU أال يتضمن االتفاق  )أ

 حرمان أحد الشر-اء من األرXاح أو إعفاءه من الخسائر.
شر-اء ف�حدد نصيب -ل شر%ك أما إذا لم يتفقوا على طر%قة توز%ع األرXاح والخسائر بين ال )ب

 مالالمن الرXح والخسارة �حسب نس�ة حصته في رأس 
 .من ق م ج" 428" المادة  

01

01

01

01

01

طب�عةطب�عة هذه��

ي حالة تخلف افي حالة تخلف األر-ان))2

 لعقد ينبثw منوجود لعقد ينبثw منه شخص

الى الحتها عادتها لشر-ة عقد الشر-ة  وٕا

لخسائر: الخسائر: األرXاح و
Xاح والخسائر إلى اتفاقم األرXاح والخسائر إلى اتفاق

اح أو إعفاءه من ال األرXاح أو إعفاءه من الخسائر
ألرXاح والخسائر بوز%ع األرXاح والخسائر بين ال

لمالمالالالفي رأس صته في رأس 
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