
4من  1صفحة 

  
 الجـمهــورية الجـــــزائرية الـــــــــديمقراطية الـــــــــشعـبية

 الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات                                                             وزارة التربية الوطنية     
  2019 ماي  : دورة                                                    ) تجريبي(التعليم الثانوي  بكالوريا امتـحان         
 مقاطعة جامعة                                                                    تسيير واقتصاد             :الشعبة       

سا  02المدة                                                                  القانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونفي مادة  اختبار

 :على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين  
 الموضوع األول  

  )نقاط  06(:  األولالجزء 
  : األولالسؤال   

 الضريبة على األشخاص من اجل تحقيق أغراض وأهدافتفرض        
.بعد تعريفك للضريبة اذكر قواعدها�
 .فيما تتمثل أهداف الضريبة�

  :السؤال الثاني  
 ).مع الشرح(تقسم النفقات العامة في الجزائر إلى نوعين رئيسيين ماهما �

 :السؤال الثالث   
.خصائص شركة التضامنما هي �

   )نقاط  06: (الجزء الثاني  
 : السند   
 

 

 

   

 

 

 : إنطالقا من السند ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

.حدد الوضعية القانونية للحالة األولى والحالة الثانية.1
 .برر ذلك ار التوجيه تقاضي أجرة ذلك الشهرهل من حق مستش.2
.ماهي الحاالت األخرى المشابهة لها حسب قانون العمل.3
  . الممنوحة للزوجين أمينة ومحمد وفقا لقانون العملحدد المدة القانونية .4

 :من تقرير مدير إحدى الثانويات الخاصة بالجزائر استخرجنا الحاالت التالية
أرسVVلت المؤسسVVVة أسVVتاذ الهندسVVVة الميكانيكيVVة للتVVدرب علVVVى تشVVغيل آلVVVة : )1(الحالVVة �

 . متطورة تكنولوجيا
فؤاد أستاذ فVي مVادة الشVريعة اإلسVالمية أصVبح أسVتاذا رئيسVيا بعVد اجتيVازه : )2(الحالة �

 . للمسابقة
 .توجه مستشار التوجيه لتأدية فريضة الحج ألول مرة في عمره: )3(الحالة �
أمينVVة ومحمVVد زوجVVان عVVامالن فVVي هVVذه الثانويVVة الخاصVVة رزقVVى بمولVVود : )4(الحالVVة �

   . وتحصال على عطلة
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الشالشعبة        

في ماد اختبار في اختبار

)نقاط  0606(( :  ألول )نقاط  
: األولل    :ول

ضريبة على االضريبة على األشخض
ك للضريبةعريفك للضريبة اذكر
.هداف الضريبةل أهداف الضريبة

ي الجزائر إلىة في الجزائر إلى نوع

.ضامن

ms

cacaخرجنا الحاال
يكانيكيVVة للتVVدرب

سVتاذا رئيسVي

.ي عمره
VVى بمولVVزق

3as.ency-education.com



4من  2صفحة 

     )نقاط  08(: الث الجزء الث

 اإلدماجيةالوضعية      

 

 

 : إنطالقا من الوضعية ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

 .عرفها. ما نوع هذه الشركة.1

.أكمل البيانات األخرى) الرائد لألجهزة الكهرو منزلية(لو أن الجزء األول من تسمية هذه الشركة.2

 .ما اسم الوثيقة التي وقعت عليها الشركة وفاروق.3

.ماهي التزامات الشركة اتجاه المورد فاروق.4

.ماذا تمثل الشاحنة في هذا العقد.5

 .وضح ذلك’ الخلل التقنيمن يتحمل مسؤولية .6

 

 

 

 

 

 

  

 

شVركة تجاريVة لألجهVزة الكهVرو منزليVة ) عبد الفتاح’ عبد الصمد’ عبد الودود( كل من  أسس
مVVن اجVVل تسVVهيل العمVVل التجVVاري فاشVVترت ’ شVVريكا 50واتفقVVوا علVVى أن ال يتجVVاوز عVVددهم 

نقVVل و تسVVليم ( نVVد المVVورد فVVاروق السVVتخدامها فVVي أغراضVVها التجاريVVة الشVVركة شVVاحنة مVVن ع
وخVالل فتVرة تجريVب الشVاحنة اتضVح أن بهVا ’ وقد ابرما عقدا مكتوبا عند الموثق...) البضائع

  .خلال تقنيا
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إنطالإنطالقا م : طلوبالمطلوب

عر.  هذه الشركةنوع هذه الشركة

ألول من تسجزء األول من تسمية

 وقعت عليهالتي وقعت عليها الشر

تجاه الموردكة اتجاه المورد فارو

.العقد

..ضح ذلكوضح ذلك’

amam
خلال

3as.ency-education.com



4من  3صفحة 

 ثانيالموضوع ال                                                    

 )نقاط  06: ( األولالجزء 
 : األولالسؤال  

يعتبر قانون المالية اإلطار القانوني الذي يضبط قواعد الميزانية العامة للدولة خالل السنة    
 .المالية المقبلة

 .وحدد محتواه’ قانون الماليةعرف �
 : السؤال الثاني  

 . آثار عقد البيع بالنسبة للبائعاشرح �
 

 :السؤال الثالث     
من القانون المدني الجزائري اذكر األركان الموضوعية الخاصة  416سب نص المادة ح�

 .لعقد الشركة

   )نقاط  06: (الجزء الثاني  

 :السند   

 

 

 

 

 

 

 : إنطالقا من السند ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية:  المطلوب

.عرفه.لسندتحدث عنه ايهو الموضوع الذي  ما-1
 . اذكر الشروط التي يجب توافرها حتى يكون التوقف عن العمل حق يكفله القانون -2
.السندتحدث عنه ي ذيالللموضوع  اشرح طرق التسوية الودية -3
.اذكر مضمون محتوى االتفاقية الجماعية للعمل المشار إليها في السند-4

 

 

 

نشVVا بVVين مؤسسVVة لؤلVVؤ الشVVرق اإلنتاجيVVة خالفVVات جماعيVVة فVVي العمVVل مVVع ممثلVVي عمالهVVا  
’ عVVدم وجVVود المكافVVآت المرتبطVVة باإلنتاجيVVة’ والمتعلقVVة بعVVدم إتبVVاع سVVلم واضVVح فVVي األجVVور

هVVذه  أدتوحرمVVان العمVVال مVVن الترقيVVات فVVي الدرجVVة حيVVث ’ الزيVVادة فVVي سVVاعات العمVVل
يVVتم تسVVوية الوضVVعية التVVي تضVVمن حقVVوقهم  أنعمVVل إلVVى الخالفVVات إلVVى توقVVف العمVVال عVVن ال

 أدى ممVVا’  96-07-09المVVؤرخ فVVي  21-96 األمVVرمVVن  20المنصVVوص عليهVVا فVVي المVVادة 
 .تهديدهم بالفصل من العمل نهائيا إلىبمدير المؤسسة 
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.د الشركةلعقد الشركة

  ))نقاط  

 :  : لتاليةلة التالية

..قانونيكفله القانون
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4من  4صفحة 

     )نقاط  08(: الث الجزء الث

 اإلدماجيةالوضعية     

 

 

 

 : ووفقا لما درست أجب عن األسئلة التالية إنطالقا من الوضعية:  المطلوب

. عرفها. يعقوب ما نوع الشركة التي أسسها .1

.اشرح طريقة التأسيس المشار إليها في الوضعية .2

.مع الشركة" عبد القادر"ما نوع العقد الذي ابرمه .3

.ما هي حاالته. مع الشركة" ياسر  "ما نوع العقد الذي ابرمه .4

.دج 15000.00 إلىالمال  رأسما مصير الشركة بعد انخفاض .5

                                      

 

 

 

                                           

أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا                                              

شركة متخصصة في االستيراد والتصدير وذلك بعد  بتأسيسشريك  30و" يعقوب "قام السيد 
حيث ’ رئيسا لها يعقوبوكان السيد ’ دج  80000.00مالها المقدر بـ  رأسعلى  ماعلااالكتتاب 

 أصيبكمحاسب رئيسي دون تحديد مدة العقد وخالل السنة " عبد القادر"تم توظيف ابن عمه 
 "يعقوب "فقام ’ أشهرالمعالجة في الخارج لمدة ثالثة  إلىبه  أدىبمرض " د القادرعب"

مال  رأسانخفض  التأسيسمن  وبعد مرور ثالثة سنوات ’ "ياسر"اسمه  آخربتعويضه بعامل 
. دج 15000.00 إلىالشركة 
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 الشركة التينوع الشركة التي أسس

 التأسيس اطريقة التأسيس المشار

عبدعبد القادر"برمهذي ابرمه 

 معمع الش"" ياسر ياسر "رمه 

المالالمال رأسرأساض 
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 سّلم التنقيط

  2019 بكالوريا تجريبية
 لمادة القانون  اإلجابة النموذجية
العالمة الكلية األول الموضـــوع  العالمة 

 الجزئية
 

06 
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  الجزء األول

تأدية نقدية تفرض على  هي عبارة عن خدمة مالية او: تعريف الضريبة :1ج 
اإلفراد جبرا من السلطة العامة دون مقابل و بصفة نهائية ، من أجل تغطية النفقات 

 .العامة و تحقيق األهداف المحددة من طرف الدولة
قاعدة العدالة ، قاعدة اليقين ، قاعدة المالئمة في الدفع، :  قواعد الضريبة�

.قاعدة االقتصاد في التحصيل 
تعتبر من أهم الموارد المالية التي  :الهدف المالي -1: الضريبةأهداف �

  .تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها العامة
يتمثل في تحقيق االستقرار عبر الدورة :  االقتصاديالهدف  -2

االقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة االنكماش 
.رة الشرائيةوزيادتها أثناء التضخم من اجل الحفاظ على القد

توزيع الدخل الوطني لفائدة  إلعادةتستخدم  :االجتماعي الهدف -3
الضريبية تساهم في  فاإلجراءات، الفئات الفقيرة محدودة الدخل

ئات رائية لفتحقيق العدالة االجتماعية وذلك بزيادة القدرة الش
محدودة الدخل وتقليص الهوة بينهم وبين تلك التي لها مداخيل 

.مرتفعة
.تحقيق التوازن الجهوي :الهدف السياسي -4

 :تقسم النفقات في الجزائر إلى نوعين هما :2ج
وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة :   نفقات التسيير�

وتمكنها من أداء مهامها ،ويمكن تقسيمها على النحو التالي أعباء الدين 
.السلطات العمومية ، تدخالت العمومية  العمومي ، تخصيصات

تتكون من االستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط اإلداري : نفقات التجهيز�
و االجتماعي و االقتصادي في الدولة مثل المحروقات ، الري ، 

.الخ.....الزراعة
 : تضامن الخصائص شركة  : 3ج

هذه الصفة بمجرد انضمامه  يكتسب الشريك :اكتساب الشريك صفة تاجر�
. إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل  تكوين الشركة

مسؤولية إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة  :مسؤولية الشريك �
فيسال عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه ، شخصية تضامنية ومطلقة

لمطالبته من الشركاء  أييرجع على  أنيجوز لدائن الشركة ، الشخصية
 .بكل الدين

الورثة  إلىال يجوز التنازل عنها وال تنتقل : عدم قابلية الحصص للتداول�
.بسبب واقعة الوفاة

من القانون  552وفقا للمادة  يتكون عنوان أو اسم الشركة :شركةالاسم  �
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الجزء s11ج::mmتعتعريف
اإلفراد جبرااإلفراد جبرا من

مة و تحقيق العامة و تحقيق األهد
:قواعد الضريقواعد الضريبة�

عدة االقتصاد في التقاعدة االقتصاد في الت
الهدف--11:الضريبةالضريبةداف 

ولة لتغطيعليها الدولة لتغطية نفق
يتمثل: :  القتصادياالقتصاديهدف 

عن طريق تخفدية عن طريق تخفيض
ضخم من اجلناء التضخم من اجل الح

توزإلعإلعادةتخدم تستخدم :عي
إلجراءفاإلجراءات، لدخلدة الدخل

لك بزيادة القة وذلك بزيادة القدرة ال
هم وبين تلك التية بينهم وبين تلك التي ل

.جهوي

العادي للدولة شاط العادي للدولة 
عباء الديني أعباء الدين 
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  ".وشركاؤهم"متبوع بكلمة  أكثر أومن اسم احدهم التجاري 
 :الجزء الثاني

ة حالفي الهندسة الميكانيكيةأستاذة القانونية للحالة األولى  أن الوضعي:1ج
 . حالة ترقيةفي  العلوم اإلسالمية أستاذ، و في الحالة الثانية  تكوين

من حق مستشار التوجيه تقاضي أجرة ذلك الشهر ، ألنه حسب نص  :نعم :2ج
للعامل تقاضي  حقيمن قانون العمل و من الحاالت االستثنائية التي  150 المادة 

 .أجره حتى و لو لم يشتغل فيها 
 : الحاالت األخرى المشابهة   :3ج

.متابعة دورات التكوين المهني �
.تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي  �

والمدة ،  عطلة أمومة يوم 98هي : المدة القانونية الممنوحة للزوجة أمينة: 4ج
 .عطلة والدة الزوجة  أيام 3هي :القانونية الممنوحة للزوج محمد

 :الجزء الثالث
هي الشركة التي تتكون من شخص واحد أو : تعريفها  ش ذ م م: نوع الشركة  :1ج

عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموه من حصص وال يتجاوز 
 . 564شريكا حسب المادة  50عددهم 

أو الرائد لألجهزة الكهرومنزلية ش ذ   ش ذ م م الرائد لألجهزة الكهرومنزلية :2ج
 .م م 

 .عقد البيع  :وثيقة التي وقعت عليها الشركة و فاروق هي :3ج
 :التزامات المشتري هي:  4ج

حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه  :االلتزام بدفع الثمن�
. عرف يقضي بغير ذلك أولم يوجد اتفاق  ما، في مكان تسليم المبيع

لمشتري نفقات التسجيل والطابع يتحمل ا :التزام المشتري بدفع نفقات البيع�
لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير  العقاري والتوثيق ما اإلعالنرسوم و

. كما يتحمل نفقات تسلم المبيع، ذلك
يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان والمكان  :تسلم المبيع�

باستثناء الوقت الذي يتطلبه عملية  تأخيرون المتفق عليهما في العقد د
. االستالم

 .محل أوال  :تمثل الشاحنة في هذا العقد :5ج
لعيوب الخفية حتى و لل التقني فاروق ألن البائع ضامنا ليتحمل مسؤولية الخ :6ج

 .من ق م ج 379طبقا لنص المادة  لو لم يكن على علم بها
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متابعمتابعة د�mmالحالحاالت    ::3جج

تأدية مهتأدية مهام م��
لممنوحة للزوج محية الممنوحة للزوج محxaمدة القانونيةالمدة القانونية الممن: 4

/exث:
تعرتعريفها ش ذ م مش ذ م م:كة 

m/ن الخسائر إالحملون الخسائر إال في ح
..564564ادة المادة 

وأو الر    كهرومنزليةزة الكهرومنزلية

عقعقد الب::فاروق هية و فاروق هي

بدفع الثمن النقديتري بدفع الثمن النقدي
عرف يقضي بغيرعرف يقضي بغير ذلأو

 نفقات التسجشتري نفقات التسجيل و
قانونية تقضيصوص قانونية تقضي بغي

لمكان ن والمكان 
ملية ه عملية 
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 سّلم التنقيط

  2019 بكالوريا تجريبية
 لمادة القانون  اإلجابة النموذجية
العالمة الكلية الثاني الموضـــوع  العالمة 

 الجزئية
 

06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          الجزء األول
هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات و  قانون المالية: 1ج

 .التقديرات التي تحدد خالل سنة مدنية مجمل إيرادات و أعباء الدولة
:يحتوي قانون المالية السنوي على بابين �

المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل يتضمن الترتيبات  : الباب األول
اإليرادات و عمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة و 

 .يحدد هذا الباب أيضا المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي 
د يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة و التي تحد: الباب الثاني

للخدمات و النفقات الخاصة بكل  المخصصة اتلالعتمادالمبلغ اإلجمالي 
على الحسابات الخاصة بالخزينة العامة  أيضاوزارة و يحتوي هذا الباب 

  . المالية الجديدةشريعية المتعلقة باألعباء التو الترتيبات 

 : بالنسبة للبائع هي أثار عقد البيع: 2ج

أو  و يشمل نقل ملكية المبيع :اإللتزام بنقل ملكية المبيع �
.المنقول 

تسليم المبيع له أي الحيازة :  إلتزام البائع بتسليم المبيع�
عوائق و يجب أن يكون تسليم عليه و االنتفاع به دون 

 .المبيع بالحال التي كان عليها وقت اإلتفاق 
أي  ):ضمان العيوب الخفية(إلتزام البائع بضمان المبيع �

يد على إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع ال
المبيع و اإلنتفاع به دون عوائق ، و يلتزم البائع بضمان 

في التعرض للمشتري و اإلستحقاق في حالة نجاح الغير 
نزع المبيع منه فيجوز للمشتري ان يطللب التعويض من 

.البائع 
 

من ق م ج فإن  416حسب المادة  :األركان الموضوعية الخاصة:3ج
 :األركان الموضوعية الخاصة هي

يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده  :تعّدد الشركاء -1
كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي 

الشركات التجارية و المدنية فال ينبغي أن تتأسس بدون تعدد 
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التقدالتقديرات
�

يتضمنيتضمن الت::ألولب األول
عمليات القروضت و عمليات القروض

أيضا المعطياتاب أيضا المعطيات ال
ن الترتيبات الضمن الترتيبات المتعل

للالمخصصالمخصصةتاتتماد
على الحسعلى الحساباتضاأيضاب

الالمالية الجعباء قة باألعباء 

:هي

شمل نقل ملكيةو يشمل نقل ملكية

ع له أي الحي المبيع له أي الحيازة
يكون تسليم  أن يكون تسليم 

أي أي ):ية
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 .)شخصان أو أكثر(الشركاء
الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها ال  :تقديم الحصص -2

الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص  تستطيع
كخبرة (، أو حصة عمل)آالت-سيارة-مباني(،  أو عينية)نقود(نقدية

 ).ء والبيعاالشريك في مجال الشر
وهي الرغبة اإلرادية في إنشاء الشركة و التعاون  :نية المشاركة -3

أي ال اإليجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية 
 .يكون بينهم تابع وال متبوع 

تخضع كيفية تقسيم األرباح والخسائر  :اقتسام األرباح والخسائر -4
إلى إتفاق الشركاء بحيث يحّدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة 

 .بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
 :الثاني الجزء  

الجماعية للعمل  النزاعات: الموضوع الذي  يتحدث عنه السند هو: 1ج
. 
وهي تلك الخالفات التي تثور بين مجموع العمال أو التنظيم : تعريفها�

النقابي الممثل لهم من جهة ، و أصحاب العمل أوالتنظيم الممثل لهم 
. من جهة ثانية حول تطبيق القواعد القانونية

الشروط التي يجب توفرها حتى يكون التوقف عن العمل حق يكفله : 2ج
 :القانون 

أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه حيث يشمل الخالف �
.جميع عمال المؤسسة أو مجموعة منهم 

أن يكون موضوع النزاع جماعيا حيث يتعلق سبب النزاع �
.بمصلحة مشتركة بين العمال كالمطالبة بزيادة األجر مثال 

 :طرق تسوية الودية هي   :3ج

:طريق ما يلي  تتم عن :المصالحة�
.مفتشية العمل المختصة اقليميا بالنزاعتبليغ -
ايام من  4تستدعي المفتشية الطرفان في اجل اقصاه -

.االخطار وذلك لمجلس مصالحة
يحرر المفتش محضر مصالحة وعدم مصالحة حسب -

.ايام 8الحالة في اجل اقصاه 
في حالة عدم المصالحة يلجا الطرفان الى الوساطة او -

.التحكيم
:يق مايليتتم عن طر :الوساطة�

يتم اقتراح شخص ثالث يسمى بالوسيط من اجل -
.التسوية يشترك الطرفان في تعيينه

يحرر الوسيط عرض في شكل توصيات ترسل نسخة -
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يكون بينهيكون بينهم ت

تفاق الشركالى إتفاق الشركاء بحaxaاقتسام األراقتسام األرباح-44
بة حصته في رب نسبة حصته في رأ

e::ثاني 
الفات التي تثورلخالفات التي تثور بيmي  يتحدث ع الذي  يتحدث عنه

 ، و أصحاجهة ، و أصحاب العمل
.عد القانونيةلقواعد القانونية

ه حيث يشملطرافه حيث يشمل الخالonن التوقف عن يكون التوقف عن الع
.منهم 

لق سبب النزاع يتعلق سبب النزاع 
..ألجر مثال ادة األجر مثال 
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.مفتش العمل ونسخة لكل طرف إلى
:يتم عن طريق مايلي :التحكيم�

 اإلجراءاتالتحكيم طبقا لقواعد  إلىتلجا المؤسسة -
.الليةالمدنية نظرا لتمتعها باالستق

يعرض النزاع على محكمين يقوم الطرفان بتعيينهم -
.بموجب محضر

يوم الموالية لتاريخ  30يصدر قرار التحكيم خالل -
.تعيين المحكمين

يعتبر قرار التحكيم إلزامي على الطرفين من حيث -
 .تنفيذ مضمونه كل من جهته

 :الجماعية للعمل المشار إليها في السند هي مضمون محتوى إتفاقية :4ج 
.المكافآت المرتبطة باإلنتاجية -
.التعويضات المرتبطة بالساعات اإلضافية -
.الترقية في الدرجة-

 :الجزء الثالث 
 .شركة المساهمة: هاني رامز هي أسسهانوع الشركة التي   :  1ج

، أسهم إلىمالها  رأسوهي الشركة التي ينقسم : تعريفها�
بقدر  إالوتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر 

.يقل عدد الشركاء عن سبعة أنوال يمكن ، حصتهم
يحرر : الشركة باللجوء العلني لالدخار تأسيسهي  التأسيسطريقة : 2ج

 أولشركة المساهمة بطلب من مؤسس  األساسيالموثق مشروع القانون 
وبعدها ، وتودع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، أكثر

الشركة لالكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على  أسهمتطرح 
، مال الشركة رأسالشخص بتقديم حصة في  إعالنواالكتتاب هو  األموال

 :الذي يخضع لشروط معينة باألسهماالكتتاب  إثباتويتم 
.الشركة بكاملهمال  رأسيجب االكتتاب في -
يعلق على  أي ال، يكون االكتتاب جديا وباتا أنيجب -

.شرط معين
.من قيمته االسمية بأقلالشركة  أسهم إصداريجوز  ال-

عقد عمل غير محدد : نوع العقد الذي ابرمه عبد القادر مع الشركة هو :3ج
 .المدة

عقد عمل محدد : نوع العقد الذي ابرمه عبد العزيز مع الشركة هو :4ج
 المدة

عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود  - :حاالته�
.خدمات غير محددة أو شغالأ
عندما يتم استخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنه -

.مؤقتا
 أشغال إجراءمن الهيئة المستخدمة  األمرعندما يتطلب -

.دورية ذات طابع متقطع
.موسمية أسباب أوعندما يبرر ذلك تزايد العمل -
مؤقتة  أوبنشاطات ذات مدة محدودة  األمرعندما يتعلق -
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التعويضالتعويضات--
الترقية فيالترقية في الدر-

هانيهاني رامأسسهاأسسهاالتي 
وهي الشركةوهي الشركة التي: فها

شركاء ال يمن شركاء ال يتحملون
 يقل عدد الأنأنكن يمكن 

ة باللجوء العشركة باللجوء العلني ل
اهمة بطلب منة المساهمة بطلب من

،سجل التجاريني للسجل التجاري
صد الحصولور قصد الحصول عل

مالمال الشركرأسرأس في 
:ة

.امله
 على علق على 

.ية
د

e
y

d

ms

3as.ency-education.com



 

 

 

 

 

.بحكم طبيعتها
المال    رأسالمال اقل من ربع  رأسمقدار انخفاض  أننالحظ  :5ج

ومنه  دج 1500000من  اكبروهي  دج  2000000=  8000000/4
الموالية  األشهر أربعةملزم خالل  اإلدارةمجلس  أنالقانونية  اإلجراءات

للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية 
  .عدم حل هذه الشركة أوالعامة الغير العادية التي تتخذ قرار بشان حل 
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