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اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :القانون /الشعب(ة) :تسيير واقتصاد /بكالوريا 0202
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

العالمة
مجزأة

الجزء األول:

 -1االسباب الخاصة ال نضضاء ررةة الضضام ي::
 -وفاة أحد الشركاء.

مجموعة
50

5.20
5.20

 -إفالس أحد الشركاء ـ

 منعه من ممارسة مهنة التجارية أو فقدان أهليته. -انسحاب أحد الشركاء.

(تستمر الشركة في نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء)

 -2ذةر األرةا الموضوعية لعضد البيع ي::

5.05
5.20
5.05
5.0

 -الرضا

5.0

 -االهلية

5.0

 -المحل

5.0

 -السبب

 -3ررح العناصر األساسية لعضد العمل:

 عنصر األجر :هو التعويض المالي الذي يتقاضاه العامل عن العمل الذي يقوم به ..... -عنصر الزم  :هو الفترة الزمنية التي يضع فيها العامل جهده وخبرته تحت خدمة

5..0
5..0

وتصرف صاحب العمل...

 -عنصر الضبعية :يكون العامل في وضعية التابع وصاحب العمل في وضعية المتبوع......

الجزء الثان::

 -1نوع الررةة :شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م).
خصائص الررةة:

5..0

5.0

 يحدد رأسمالها بحرية ينقسم الى حصص ذات قيم اسمية متساوية. -ال يتجاوز عدد الشركاء خمسين ( )05شريكا.

 -ال يسأل الشريك عن ديون الشركة اال بقدر حصته في رأس المال.

5.0×4

 -يجب االكتتاب في جميع الحصص ،وقد تكون الحصة في شكل عمل

 -2سبب اسضبعاد(عل :):هو طبيعة حصته (سندات قابلة للتداول).

5.0

 -3يضرضب ع عدم الضيام بإجراءات الرهر :البطالن من نوع خاص.

5.0

 -4ال يمكن استمرار نشاط الشركة عند انضمام الورثة.

5.0

الضعليل :ألن عدد الشركاء تجاوز الحد األقصى المحدد قانونا ( 05شريكا).

صفحة  1من 4

5.0

50

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :القانون /الشعب(ة) :تسيير واقتصاد /بكالوريا 0202
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
 -0أ -االجراء الضانون :الالزم الضيام به:

تحويلها إلى شركة مساهمة وتعديل القانون األساسي.

ب – نعم يمة قبول "عل ":ةرريك:

الضبرير :ألن حصة "علي" ممثلة في شكل سندات قابلة للتداول.

العالمة
مجزأة

مجموعة

5.0
5.0
5.0

الجزء الثالث:

50

 -1طبيعة العضد المبرم بي الطرفي يو :عقد بيع.

الضعريف :البيع عقد يلزم بمقتضاه ،البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر بمقابل
ثمن نقدي.

5.0
5.0

 -2ضحديد صفة طرف :العضد:
 -السيد " حسين" بائع.

5.0
5.0

 -شركة " نوميديا " مشتري.

 -3المحل ف :يذا االضفاق:

 -المبيع " قطعة األرض".

5.0

 -الثمن "05مليون دج".

5.0

 -4الرروط الواجب ضوفريا ف :الثم :
 -مبلغ نقدي.

5..0

 -أن يكون جديا ـ

5..0
5..0

 -غير مستتر.

 -0الضزامات ررةة "نوميديا":
ـ االلتزام بدفع الثمن :يجب دفعه في الزمان والمكان المتفق عليهما.

ـ االلتزام بتسلم المبيع :يجب استالم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما.
ـ االلتزام بدفع نفقات البيع :تتحمل شركة " نوميديا" نفقات البيع.

 -0تحمل شركة نوميديا لنفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق قانونيا.
العتباره من بين التزامات المشتري (شركة نوميديا).

صفحة  0من 4

5..0
5..0
5..0
5.20
5.20

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :القانون /الشعب(ة) :تسيير واقتصاد /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثان):

العالمة
مجزأة

الجزء األول:

50

الجواب األول:

 -1طرق ضسوية النزاعات الجماعية للعمل:
 -المصالحة

 -التحكيم

 -الوساطة

 -2األرةا الموضوعية العامة لعضد الررةة:
 -الرضا

الجواب الثان::

مجموعة

 -السبب

 -المحل

5.0x3

0.0x3

 آثار عضد البيع بالنسبة للمرضري:

 -االلت ازم بدفع الثمن :يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في العقد للبائع ،ويدفع

51

ثمن المبيع في مكان وزمان تسليمه ،مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 -االلتزام بدفع نفقات البيع :يتحمل المشتري نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن

العقاري والتوثيق ونفقات تسلم المبيع وغيرها من النفقات مالم يوجد اتفاق او نصوص

51

قانونية تقضي بغير ذلك.

 االلتزام بتسلم المبيع :يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان والمكان المتفقعليهما في العقد دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية االستالم.

51

الجزء الثان::

06

السند()1
ّ

 -1نوع الررةة :شركة التضامن.

 ضعريف ررةة الضضام  :تعرف بانها شركة تتكون من شركين او أكثر يسأل فيها الشريكعن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ...

5.0
5.0

 -خصائص ررةة الضضام :

 اكتساب الشريك صفة التاجر -مسؤولية الشريك شخصية تضامنية.

5.0x4

 -عدم قابلية الحصص للتداول.

 اسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء او من اسم أحدهم او أكثر متبوع بكلمةوشركاؤهم.

 -2موقف مفضرية العمل :قرار العزل غير مشروع
ألن االنتماء النقابي المعتمد ال يعتبر من األسباب التي تؤدي إلى إنهاء عالقة العمل.
صفحة  3من 4

5.0
01

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :القانون /الشعب(ة) :تسيير واقتصاد /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثان):
السند()2
ّ

 -يعتبر قرار العزل مشروعا :ألن قريب التلميذ لم يحترم اإلجراءات القانونية لتقديم

االستقالة ،والمتمثلة في :تقديم االستقالة كتابة و/أو فترة االشعار المسبق.

الجزء الثالث:

 -1شرح كيفية انتقال ملكية المستودع إلى شركة "الجودة" (السند  :)1تنتقل ملكية المستودع

(عقار) باكتمال اإلجراءات القانونية المتمثلة في الكتابة عن طريق تحرير عقد رسمي من

العالمة
مجزأة
5.0
51

1.0

طرف الموثق ،وشهر العقد لدى المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها المستودع.

 -2تحديد حالة الترقية الواردة في السند( )0مع التوضيح :نقل العامل من منصب عمل إلى

منصب آخر أهم من األول وتتم الترقية في هذه الحالة إما عن طريق االختيار على أساس

1.0

مقاييس ومعايير أو عن طريق االمتحانات والمسابقات.

السند(:)3
 -3م ّ

أ -الوضعية القانونية للسيد "شمس الدين" خالل فترة مرافقة ابنه :هي وضعية تعليق عالقة

العمل ،وهي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله مؤقتا دون أن يتسبب

1

ذلك في إنهاء أو قطع عالقة العمل ،وذلك لظروف خاصة تمنعه من أداء مهامه والتزاماته
كحالة االستيداع الواردة في السند (.)3

ب -نوع عقد العمل المبرم بين السيد "عماد" والشركة :عقد عمل محدد المدة.

 الضعليل :ألنه عقد مكتوب حيث تم توظيف العامل "عماد" لمدة محددة (سنة) استخالفاللسيد "شمس الدين" الذي تغيب مؤقتا عن منصب عمله.

ج -فصل السيد "شمس الدين" :غير قانوني.

 الضبرير :ال يجوز للشركة إنهاء عالقة العمل أثناء فترة تعليق عالقة العمل ويؤكد القانونعلى ضرورة إعادة إدراج العامل في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد

5.0
5.0
5.0
1

انتهاء فترة تعليق عالقة العمل.

 -4قرار االضراب :غير مشروع قانونا.

 الضبرير :رغم استيفاء اإلجراءات القانونية إال أنه لم يحترم الحد األدنى لفترة اإلشعارالمسبق التي يجب أال تقل عن  8أيام.

صفحة  4من 4

مجموعة

5.0
1

50

