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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان جواب ماي–تصمیم 2011دورة

الشعبةالمستو و واقتصاد3: ى تسییر ـادةثانوي قانون: الم

ـة ـالم الع محاور

الموضوع
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن ع

كاملةمجزأة

األول 04:السؤال

التضامن شركة النقضاء الخاص السبب :شرح

في التضامن شركة النقضاء الخاص السبب تصدعإصابةیتمثل الشخصيأو االعتبار
علیهالذي التالیةتقوم الحاالت في ذلك ویحدث ،:

الشركاء أحد وفاة :حالة

األساسي القانون في مخالف شرط هناك یكن لم ما الشركاء أحد بوفاة الشركة تنتهي
القاصرو القصریعتبر الشریكأو ورثة مسؤولینمن غیر الشركة استمرار حالة في ،

إ قصورهم مدة الشركة دیون مورثهمعن تركة أموال بقدر . الّ

هذاهواألصلإنـ تفادي یمكن أنّه غیر الشركاء أحد وفاة حالة في الشركة انقضاء
وفاة حدوث من الرغم على استمرارها على للشركة التأسیسي العقد في بالنص األثر

ذلك السابقة المادة أجازت حیث الشركاء .أحد

بـ التأسیسي العقد یتضمن أن الشركاءیجوز باقي بین الشركاء أحد بوفاة الشركة قاء
ورثته إلى المورث الشریك حصة تدفع أن یجب الحالة هذه ففي ، الورثة دون األحیاء
والورثة الشركة قبل من معتمد خبیر طرف من الوفاة حدوث وقت تقدیرها حسب نقدا

ذلك على الطرفان یتفق لم إذا المحكمة قبل من .أو

2,5

إ علیهحالة الحجر أو الشركاء أحد : فالس

،ـ أهلیته فقدان أو التجاریة مهنته ممارسة من منعه أو الشركاء أحد إفالس حالة في
الشركة األساسي،تنحل القانون ینص لم یقررما أو استمرارها ذلكعلى الشركاء باقي
اآلراء بإجماع

أوإنـ ، المتضامنین الشركاء أحد مماصإإفالس األهلیة عوارض من بعارض ابته
الحجر إلى قضائیایؤدي أوعلیه لحقه، بالحبسالقانونيالحجرإذا علیه بالحكم إرادته على

الشركةلحریتهالسالب تجاه بالتزاماته والوفاء القانونیة التصرفات مباشرة علیه استحال ،
الشر حل یوجب الذي األمر وائتمانه ثقته فقدان عن .كةفضال

1,5
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بالشروطـ الشركة استمرار حالة بفي القواعدالخاصة نفس تطبق الوفاة، حالة
الشركة من الخارج الشریك على المتوفى الشریك ورثة بتعویض .    الخاصة

الثاني 04:السؤال

الجزائري)1 العمل قانون حسب الجسیم بالخطأ المقصود :شرح

الج العمل قانون العملزائريیبیح العملإنهاءلصاحب العاملارتكبإذاعالقة
جسیم التالیةاخطأ الحاالت في وذلك ،:

العاملإذاـ مقبولرفض عذر المرتبطةبدون التعلیمات المهنیةتنفیذ بالتزاماته
یعینها التي السلّمیة السلطة من والصادرة بالمؤسسة، أضرارا تلحق قد التي أو

أثنا للسلطةالمستخِدم العادیة الممارسة .ء

وـ والتكنولوجیا بالتقنیات تتعلق مهنیة معلومات أفشى والتنظیمإذا الصنع طرق
القانون أجازها أو بها السلّمیة السلطة أذنت إذا إالّ ، المستخِدمة للهیئة داخلیة وثائق .أو

جماعيإذاـ توقف في العملوتشاوريشارك التشریععن لألحكام الجاريخرقا یة
المجال هذا في العمل .بها

قامـ .عنفبأعمالإذا

فيإذاـ عمداً المنشأضرارتسبب و البنایات تصیب وآمادیة األدواتواآلالتت
المواد بالعملاألخرىاألشیاءواألولیةو عالقة لها .التي

التشر ألحكام وفقا تبلیغه تم الذي التسخیر أمر تنفیذ رفض إذا بهـ المعمول .یع

العمل أماكن داخل المخدرات أو الكحول تناول إذا .  ـ

2,5

صاحب)2 تعسف من العامل لحمایة الجزائري العمل قانون قرره الذي اإلجراء تبیین

:العمل

قرارـ إلغاء طلب إمكانیة القانون له منح فقد العامل على التسریح لخطورة نظراً
التعویضأوالتسریح تعسفیاًإذاطلب التسریح .كان

العملـ قانون إلحكام مخالفاً یقع فردي تسریح كل هو التعسفي .التسریح

للمستخِدـ الجزائري المشرع یترك الجسیملم الخطأ من المقصود تحدید في السلطة م
باطالًأمثلةأوردإنّماو التسریح یقع بحیث الحصر سبیل یكنإذاعلى الذيالخطألم

منارتكب مشكال العامل .التأدیبیةالجرائمهذهإحدىه

1,5

المسرـ للعامل یحق تاریخكما و التوظیف تاریخ تبین عمل شهادة على الحصول ح
األحوال من حال أي في یجوز ال و شغلها، التي المناصب كذا و العمل عالقة إنإنهاء

العامل صالح غیر في بیانات الشهادة هذه .تتضمن
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الثالث 04 : السؤال

المباشرة)1 الضرائب :تعریف

تلك المباشرة بالضریبة التيیقصد باالستقرارعلىتفرضالضریبة نسبیاً تتمتع عناصر
الدوام الدخل( و ، المهن ، مباشرة).الملكیة قائم اقتطاع كل بأنها البعض عرفها كما

یت الذي و ، الممتلكات على أو األشخاص التيعلى و ، اسمیة قوائم بواسطة تحصیله م
العمومیة الخزینة إلى بالضریبة المكلف من مباشرة .تنتقل

0,75

المباشرة)2 الضرائب أنواع :ذكر

األشخاص على الضرائب .ـ

الدخل على الضرائب .ـ

المال رأس على الضرائب .ـ

0,75

المباشرة)3 غیر الضرائب :تعریف

الت الضریبة الوسیطهي بمثابة فیكون غیره إلى عبئها نقل بدفعها یقوم من یستطیع . ي

أن یمكن و المكلف بها یحس ال و المنتجات أسعار تتضمنه الضرائب من النوع فهذا
یتحملها الذي هو النهائي المستهلك أن أي اآلخرین، إلى عبئها .ینقل

1,5

المباشرة)4 غیر الضرائب أنواع أهم :ذكر

االستهالكـ على .الضرائب

التداو على الضرائب .لـ

01

الرابع 04: السؤال

اإلجمالي الدخل على للضریبة الخاضعة المداخیل أصناف :ذكر

اإلجمالي الدخل على الخاضعة المداخیل :هيأصناف

الصناعیةـ الحرفیةواألرباح و .التجاریة

التجـ غیر المهن .اریةأرباح

الفالحیةـ .اإلیرادات

المبنیةـ وغیر المبنیة األمالك إیجار عن الناتجة العقاریة .المداخیل

المنقولةـ األموال رؤوس .ریوع

العمریةـ الریوع و المنح و ، األجور و .المرتبات

المبنیةـ غیر و المبنیة العقارات عن التنازل عن الناتجة القیمة .فوائض

0,5

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75
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الثاني 04 : الجزء

العملیة)1 هذه في العقد أطراف :تحدید

هما العملیة هذه في العقد :أطراف

الشقة صاحب مسعودي موسى وهو البائع القادر. ـ عبد أحمد وهو المشتري .ـ
2×0,5

ماذ)2 تبیین البیع، لعقد الموضوعیة لألركان اابالنظر .لشقةتمثل

موضوعي، كركن محالن البیع فيلعقد یتمثل البیع لعقد األول وهوالمحل البائع، التزام
االلتزا الحالة هذه الشقةمفي 01.بتسلیم

لعقد)3 الموضوعیة لألركان ماذاالبیع،بالنظر اإلعالنتبیین في المذكور المبلغ :یمثل

موضوعي كركن محالن البیع الملعقد ،، المشتري التزام في یتمثل البیع لعقد الثاني حل
االلتزا الحالة هذه في علیهموهو والمتفق اإلعالن في المذكور الثمن 01. بدفع

استكمالها)4 الواجب القانونیة اإلجراءات نافذاذكر العقد یصبح حتى الحالة هذه :في

األركان استكمال هي المقصودة القانونیة والشهراإلجراءات الكتابة وهي 0,5×2.الشكلیة


