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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                             الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                        
 2010 دورة ماي –تصميم جواب امتحان المستوى 

 قانون: المـادة تسيير واقتصاد ثانوي 3: ى و الشعبةالمستو
 

محاور  العـالمـة

 الموضوع
 عـنـاصــر اإلجـابــة

كاملة مجزأة

)06(   السؤال األول  

  .األسباب الخاصة النقضاء الشركات    

حجر تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو ال  :موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه

إالّ أنه يجوز االتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة ، عليه أو بإعساره أو بإفالسه

وهذه الشروط ال تطبق سوى على شركات األشخاص التي تقوم على . مع ورثته ولو كانوا قصرا

ي فإذا زالت هذه إلى صفة الشريك و بالتاليك، فتعاقد الشركاء كان استنادا االعتبار الشخصي للشر

  .الشخصية لسبب من األسباب انحلت الشركة 

02 

 

في هذه الحالة منح القانون الجزائري حق  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المعينة المدة   

من غير  االنسحاب للشريك الذي يرغب في ذلك نظرا لطول مدة الشركة بحيث تفوق حياة اإلنسان و

  . بالبقاء شريكا مدى الحياة المعقول أن يلزم الشريك

01  

األصل في العقد المحدد المدة أنه ال يجوز للشريك  :انسحاب أحد الشركاء من الشركة المعينة ألجل   

، إال أنّه يجوز للشريك االنسحاب منها متى قبل حلول أجلها و هذا لقصر مدتهااالنسحاب من الشركة 

  .الشريك مثال في حالة إفالس ال يستطيع مواصلة مهمتهكأن يكون , استند في ذلك إلى أسباب معقولة

1,5  

ريك يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي ش : طلب فصل أحد الشركاء من الشركة   

، كأن تكون تصرفات هذا الشريك تعيق السير الحسن للشركة أو صدر آخر إذ رأى سببا مشروعا لذلك

وإذا رأت  المحكمة أن طلب , ألموال الشركة قد يؤدي إلى انحالل الشركة منه غش أو تدليس أو تبذير  

  .الفصل مقبوال تستمر الشركة بين باقي الشركاء

1,5  

)05(   السؤال الثاني 

  نقضاء شركة التضامنالخاصة السباب األ  

مخالف في القانون تنتهي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط  :حالة وفاة أحد الشركاء

غير مسؤولين عن ديون ، في حالة استمرار الشركة القاصر أو القصر من ورثة الشريكاألساسي و يعتبر 

فاألصل انقضاء الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء غير أنّه . قصورهم إالّ بقدر أموال تركة مورثهمالشركة مدة 

لشركة على استمرارها على الرغم من حدوث وفاة أحد الشركاء يمكن تفادي هذا األثر بالنص في العقد التأسيسي ل

 .حيث أجازت المادة السابقة ذلك 

في حالة إفالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو : حالة إفالس أحد الشركاء أو الحجر عليه

، ما لم ينص القانون األساسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع فقدان أهليته، تنحل الشركة

فإفالس أحد الشركاء المتضامنين، أو إصابته بعارض من عوارض األهلية مما يؤدي إلى الحجر عليه . اآلراء 

 لقضائيا، أو إذا لحقه الحجر القانوني على إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته، استحا

عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة فضال عن فقدان ثقته وائتمانه األمر الذي يوجب 

  .حل الشركة 

2,5 
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) 04(   السؤال الثالث    

االتفاقية الجماعية للعمل هي اتفاق مكتوب يتضمن مجموع شروط : تفاقية الجماعية للعملف االيعرت  

  . أو عدة فئات اجتماعية أو مهنيةوالعمل فيما يخص فئة ) Emploi (التشغيل 
0,5  

  ـ التصنيف المهني : ى االتفاقية الجماعية للعملمحتو  

  .ـ مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل و توزيعها                                   

  .لدنيا المطابقةـ األجور األساسية ا                                   

14×

0,25 

 

  ـ التعويضات المرتبطة باألقدمية و الساعات اإلضافية و ظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة 

  .ـ المكافآت المرتبطة باإلنتاجية و نتائج العمل

  .ـ كيفيات مكافأة فئات من العمال المعنيين على المردود

  .ـ  تحديد النفقات المصرفية

 . اإلشعار المسبق ـ  فترة التجريب و

ـ  مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن 

  .النشاط

  .ـ  التغيبات الخاصة

  ـإجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل 

  .الحد األدنى من الخدمة في حالة اإلضراب ـ

  .ـ ممارسة الحق النقابي

  .ة االتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضهاـ مد

    

  05   السؤال الرابع  

فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، بصورة :الضريبةتعريف -  

   دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ،همة منه في تغطية النفقات العامةنهائية، مسا
0,5 

  

   شرح خصائص الضريبة -ا  

  الضريبة اقتطاع نقدي: لخاصية األولى 

أي عبارة عن مبلغ من النقود و ليس شيئاً عينياً أو عمالً يقوم به المكلف كما كان سائداً في النظم 

  .االقتصادية القديمة

1,5   

  الضريبة تفرض بشكل إجباري: الخاصية الثانية   

زامية بمعنى أن المكلف ملزم بتأديتها وليس له أي خيار في دفعها أو عدم تتميز الضريبة بالصفة اإلل

  .و في حالة امتناعه عن دفعها تجبى منه قسراً و كرهاً. دفعها و ال حتى في كيفية الدفع وموعده

1,5   

  الضريبة تدفع بصفة نهائية و بدون مقابل مباشر: الخاصية الثالثة   

اد المال الذي دفعه و ال يحصل في مقابله على شيء و إنما ينتفع المكلف بالضريبة ال يمكنه استرد

  .بالخدمات التي تضعها الدولة لصالح فئات الشعب عن طريق مرافقها العامة المختلفة

1,5   

  
 


