
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتاللالديوان الوطني 
2020دورة:             التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

 تسيير واقتصادالشعبة: 
           قانونالاختبار في مادة: 

4من  1صفحة 

:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

نقاط(  60) الجزء األول:
اذكر فقط: السؤال األول: 

.شركة التضبمن الخبصة النقضبء بساب األ (1
األركبن الموضوعية لعقد البيع. (2

 السؤال الثاني: 
.العنبصر األبسببسية التي يقوم عليهب عقد العملاشرح      

نقاط( 60لجزء الثاني: )ا
 السند: 

:يأجب على ما يلدرست  ضوء ماعلى من السند و 
 .د خصبئصهبحد  ؟ مب نوع الشركة  (1
   ." علي"  اعبدبست  بسب  ا  ن بي    (2
 ؟مبذا يترت  عن عدم القيبم بإجراءات الشهر  (3
.جببتكإل بنضمبم الورثة؟ عل  االشركة هل يمكن ابستمرار نشبط   (4
  :بء ابستمرار نشبط الشركةر الشركقر   إذا  (5

 ؟القيبم اهجراء القبنوني الالزم مب هو اإل -أ 
جببتك.إ ربر   كشريك؟ " علي" هل يمكن في هذه الحبلة قبول  - 

مليون دج، منها  02فكان مجموع مساهماتهم  ،على إنشاء شركة لبيع المواد شبه الصيدالنية اشخص 44اتفق 

 ليون دج.م 1" في شكل سندات قابلة للتداول بقيمة  عليحصة " 

 ته." لطبيعة حص   عليد " بع  ست  عند تحرير العقد ا  

 شرعت الشركة في نشاطها دون القيام بإجراءات الشهر.

 عليه عقدها التأسيسي. لى الشركة حسب ما نص  إروا االنضمام ورثة، قر   6أحد الشركاء وترك  ىبعد سنة توف

د 02سا و 20المدة: 

موموقع عيون البصائر التعليمي

%22%D9%81%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D9%88%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%84%D9%87%D9%85%22%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A1%D9%8B%20..%20%D9%87%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9.
http://elbassair.net/
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 نقاط( 60الجزء الثالث: )
 الوضعية: 

 
 
 
 
 
 

 :يأجب على ما يلما درست بناء على من الوضعية و 
 .فهمب طبيعة العقد المبرم بين الطرفين؟ عر    (1
 .د صفة طرفي العقدحد    (2
 .في هذا االتفبق " المحلالوضعية: " ابستخرج من   (3
  .ليه في الوضعيةإرهب في الثمن المشبر د الشروط الواج  توف  حد    (4
 ؟ " نوميديا مب هي التزامبت شركة "  (5
 ؟ل الشركة نفقبت التبسجيل والطباع وربسوم اإلعالن العقبري والتوثيق قبنوني؟ ولمبذام  ح  هل ت    (0
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول

" وشركة  حسينائر، تم تحرير عقد بين السيد " " الكائن مقره بحي االستقالل الجز عمربمكتب الموثق " 

 والتصدير.  د" لالستيرا نوميديا" 

مليون دج مجاورة  01متر مربع بمبلغ 0111تفاق على بيع قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها الا نص  

 للمقر االجتماعي للشركة التي تحملت نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق.

 إجراءات التسجيل والشهر بالمحافظة العقارية لدائرة االختصاص.تمت 
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 الثاني الموضوع
 

 نقاط( 60الجزء األول: )
 اذكر فقط: السؤال األول:

 رق تبسوية النزاعبت الجمبعية للعمل.ط   (1
 األركبن الموضوعية العبمة لعقد الشركة. (2

 السؤال الثاني: 
 عقد البيع ابلنبساة للمشتري؟ ثبرآمب هي  

 

 نقاط( 60الجزء الثاني: )
 (:1) السند
)طبرق وشركبئه  وهو تلميذ في البسنة الثبلثة ثبنوي، مبسألة اهتراء الطرقبت مع أحد عمبل شركة "أحمد"نبقش 

هذا العبمل في طريقه إلى مفتشية العمل  أن  " أحمد"  ومع ابستمرار النقبش اكتشف التلميذ لصيبنة الطرقبت(.
 قبابت المعتمدة.الن ىحدإله ئلتقديم شكوى نتيجة فصله من العمل ابسب  انتمب

 (:2السند )
م ابستقبلته، لكن ه قد  أثنبء النقبش ابستحضر التلميذ حبدثة وقعت ألحد أقبربه، حيث وصله قرار العزل رغم أن  

 اع اإلجراءات الخبصة ابالبستقبلة.هذا القري  لم يت   ألن   المؤبسبسة مشروع قرار ن أن  واعد مدة تبي  
 المطلوب:

  :        (1من السند )
 فهب واذكر خصبئصهب.عر   ؟وع الشركةمب ن (1
 كيف يكون موقف مفتشية العمل؟  (2

 (:  2من السند )
 ر إجببتك.عتبر قرار العزل مشروعب؟ بر  لمبذا ي   

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: )
عبمل ومن أجل الزيبدة في طبقة  022ل شركة "الجودة" متخصصة في صنبعة األحذية وتشغ   (:1السند )

 ."رامي"دعب من البسيد التخزين اقتنت مبستو 
ت يعمل محببساب لدى شركة "الجودة" ونتيجة األداء المتميز الذي أظهره في عمله تم   "رفيق"البسيد  (:2السند )

 ترقيته إلى رئيس قبسم المحببساة والمبلية ابلشركة.
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ابنه بسنوات، أصي   8مهندس إنتبج اشركة "الجودة" منذ أكثر من  "شمس الدين"يشتغل البسيد  (:3السند )
اطل  ابستيداع لمدة بسنة لمرافقة ابنه  "شمس الدين"امرض ابستوج  نقله إلى الخبرج للعالج، فتقدم البسيد 

 ووافقت الشركة على طلاه.
 ."شمس الدين"لمدة بسنة خلفب للبسيد  "عماد"فت الشركة البسيد وظ   "شمس الدين"نتيجة بسفر البسيد 

 هذه األخيرة فصلته من منصاه. للشركة فوجد أن   "شمس الدين"اعد انقضبء فترة االبستيداع عبد البسيد 
 

 بلهب يتعلق اعدم احترام الشركة لقيمة التعويض عننشأ خالف جمبعي بين شركة "الجودة" وعم   (:4السند )
بل إلى الدخول في إضرا  بتبريخ ب دفع العم  البسبعبت اإلضبفية الواردة في اتفبقية جمبعية للعمل مم  

 .20/20/0202اعد ابستنفبذ كل اإلجراءات القبنونية وتقديم إشعبر مبسبق بتبريخ  02/20/0202
 

 انطالقا من السندات وبناء على ما درست: المطلوب:
 (.1السند )لكية المبستودع إلى شركة "الجودة" من اشرح كيفية انتقبل م    (1
 مع التوضيح. (2السند )د حبلة الترقية الواردة في حد    (2
 خالل فترة مرافقة ابنه؟ "شمس الدين"مبهي الوضعية القبنونية للبسيد  (أ   (:3من السند )  (3

 عليل.والشركة مع الت   "عماد"ن نوع عقد العمل المبرم بين البسيد بي   (                       
 ر إجببتك.صحيح من النبحية القبنونية؟ بر   "شمس الدين"هل فصل البسيد  (جـ                      

 (.4السند )ر إجببتك. ب؟ بر  يالدخول في االضرا  مشروع قبنون هل قرار   (4
 

 انتهى الموضوع الثاني
 




