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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان جواب ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبةالمستو و واقتصادثانوي3: ى ـادة تسییر  قانون: الم
 

ـة ـالم محاور الع

الموضوع
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن  ع

 كاملة مجزأة

)04( األولالجواب

والشهر    الكتابة  هي

:الكتابة)1

بع الشركة تثبت الشركة عقد لصحة الكتابة الجزائري المشرع راشترط باطلة،قد كانت وإالّ سمي
تضمن ما إثبات یسهل هذههحتى مع یتعامل الذي الغیر تهم كما أنفسهم الشركاء تهم بیانات من

الشركة
ل بالنسبة الكتابة العقد،تعتبر لصحة شرطا المدنیة شرطلشركات التجاریة للشركات بالنسبة هي بینما

.إلثبات
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ال: الشهر تودع أن التیجب وعقود للشركاتأسیسیة المعدلة لالعقود للسجلالتجاریة الوطني المركز دى
الخاالتجاري األوضاع حسب باطلةوتنشر كانت وإال الشركات أشكال من شكل بكل .صة
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)05(الثانيالجواب

المساهمة شركات انقضاء أسباب .شرح

ا المساهمة شركة حل قرار العادیة غیر العامة الجمعیة األجلتتخذ حلول قبل یتم لذي
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خفض قد المساهمین عدد كان إذا معني، كل طلب على بناء الشركة حل قرار تتخذ أن للمحكمة یجوز
الحد من أقل عامإلى من أكثر منذ القانوني أاألدنى الشركة تمنح أن لها ویجوز أشهرج، ستة أقصاه ال

الوضع الشركةلتسویة حل قرار اتخاذ تستطیع وال الموضوع، في فصلها یوم التسویة هذه تمت . إذا

1,5

وثائق  في الثابتة الخسائر بفعل خفض قد للشركة الصافي األصل كان إذا بالخسارة المساهمة شركة تنحل
اإلد مجلس فإن الشركة، مال رأس ربع من أقل إلى الحالةالحسابات حسب المدیرین مجلس أو ملزمارة ،

األربعة األشهر خالل باستدعاءفي الخسائر، هذه عن كشفت التي الحسابات على للمصادقة التالیة
العامة فیماالجمعیة للنظر العادیة اتخاغیر یجب كان قرارإذا األجلذ حلول قبل الشركة .حل

1,5

الشركة حل یتقرر لم لمفعلىإذا التي الخسائر مبلغ األقل على یساوي بمبلغ مالها رأس تخفیض الشركة
فيتخ االحتیاطي من الشركةصم رأسمال ربع األقل على یساوي بقدر الصافي األصل تجدد عدم .حالة
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)06(الثالثالجواب

للعمل الجماعیة النزاعات لتسویة المختلفة الطرق .شرح

االتفاقیة  : المصالحة

ت كیفیات االتفاقیة هذه تبین بحیث الجماعیة االتفاقیة في علیها النص دونیتم ـصالحة الم ـراء إج ـق طبی
الغیر من المساعدة إلى . اللجوء
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القانونیة :المصالحة

ـة ومحاول ـرفین الط ـتدعاء باس سیقوم الذي إقلیمیا المختص العمل مفتش إبالغ یتم الحالة هذه في
أقصاه أجل في إلخطاره4المصالحة الموالیة أیام

ـى أول ـسة جل إلى العمل في الجماعي الخالف طرفي المعني العمل مفتش یستدعي الغرض لهذا و
علیها المتنازع المسائل من مسألة كّل في منهما واحد كل موقف تسجیل قصد بتحریر.للمصالحة، یقوم ثم

أقصاه أجل في الحالة حسب مصالحة عدم أو مصالحة .أیام8محضر

یت المصالحة عدم حالة التحكیمفي أو الوساطة إلى اللجوء . م

ـراف األط ـر نظ وجهات بین التقریب في أساسي بدور العمل مفتش یقوم ـك, وهكذا ذل ـي ف ـه ول
واسعة استقاللیة و إقلیمی, صالحیات المختصة العمل مفتشیه ـلاوتقوم العم في الخالف إلیها یرفع التي

العما وممثل المستخِدم بین المصالحة بمحاولة الدورولوجوبا هذا أداء عن االمتناع یمكنها .ال
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ـزاع:الوساطة الن تسویة اقتراح إلى الطرفان یعمد العمل مفتش بها یقوم التي المصالحة فشل حالة في
ـات اقتراح ـه یحددان الذي األجل خالل لهم لیقدم تعیینه في یشتركان ، بالوسیط یسمى ثالث شخص إلى

المع النزاع ـشیةلتسویة مفت إلى المذكورة التوصیة من نسخة ویرسل معلّلة، توصیة شكل في علیه روض
إقلیمیا المختصة .العمل
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:التحكیم

استقاللیة من المؤسسة به تتمتّع لما طبقا, تبعا التحكیم طریقة إلى اللجوء في الحقّ النزاع لطرفي فإن
ل یجوز بأنه تقضي التي المدنیة اإلجراءات مطلقلقواعد له حقوق في التحكیم یطلب أن شخص كل

فیها .التصرف

أو ـي عرف ـضر مح ـب بموج وذلك بتعیینهم الطرفان یقوم محكّمین على النزاع بعرض ذلك ویكون
.رسمي

خالل التحكیم قرار المحكِّمین30ویصدر تعیین لتاریخ التالیة . یوما

ا فعلى وبالتالي إلزامیة قوة التحكیم لقرار ـاویعتبر یلتزم أن ـین المحكِّم تعیین على اتّفقا الذین لطرفین
التحكیم قرار . بمضمون
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الرابع )05(الجواب

اإلجمالي الدخل على للضریبة الخاضعین األشخاص .ذكر

مهنیا نشاطا یمارسون أكانوا سواء اإلجمالي الدخل على للضریبة یخضعون الطبیعیین األشخاص كّل
علیهم وكذایعود الشخصیة مداخیلهم بسبب أو الشخصي باسمهم و المنفردة بصفتهم ذلك و بالدخل

معهم یقیمون الذین كفالتهم تحت األوالد و القصر أوالدهم .مداخیل
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بالضریبة المكلف كفالة في :یعتبر

عنـ عمرهم قّل إذا إلى18أوالده السن ویمدد درا25عاما یزاولون كانوا إذا كانواعاما إذا أو ستهم

.عجزة

بیتهـ في یأویهم الذین األوالد ، الشروط لنفس .وفقا
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على للضریبة الشخصیة بصفتهم یخضعون األموال شركات أو األشخاص شركات في الشركاء أن كما
اإلجمالي الدخل
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