
 الموضوع االول

 (  نقـــــــــــاط 6: )  الجزء األول

 اشرح خصائص الرسم .1

 اشرح  تقسيمات النفقات العامة حسب الغرض .2

 ما المقصود بمبدأ الوحدة  .3

 نقـــــــــــاط ( 6) :  الجزء الثاني

 : السند

من السيدة " اسماء "  التي  احدى المدن الجزائرية اشترى السيد " عبد الغفور "  سكن بوسط       

 غير انه لم تتم اجراءات الكتابة .، دج  8000000بسعر ورثته من أبيها 

 واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : : انطالقا من السند المطلوب

 الطرفين ؟ برر اجابتك ماذا يمثل االتفاق المبرم بين  -1

 ماذا يمثل السكن في هذا االتفاق ؟ بين شروطه -2

 بعد تعريف الكتابة ، هل يعتبر هذا االتفاق صحيحا ؟ و لماذا ؟  -3

  " عبد الغفور "  بالنسبة للسيد  االتفاقاشرح آثار  -4

 نقـــــــــــاط ( 8) :  الجزء الثالث

 : السند

سهم  4000دج ينقسم الى  6500000تأسست شركة تجارية في مواد البناء المختلفة برأس مال قيمته     

 عن طرق االكتتاب العام .

وظفت الشركة عشرة عمال خالل فصل الشتاء لتزايد الطلب ، رفض أحد العمال تنفيذ التعليمات    

 الصادرة من مديره ، فقررت الشركة تسريحه من العمل .

 : انطالقا من السندين واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : لوبالمط

 عرفهاما نوع الشركة ؟  .1

 حسب السند الشركة  هذه تأسيس طريقة اشرح  .2

 اجابتك  بررالمبرم بين الشركة و العمال ؟  عقد العملما نوع  .3

 هل تسريح العامل مشروع قانونا ؟ برر اجابتك  .4
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 الثانيالموضوع 

 (  نقـــــــــــاط 6: )  األولالجزء 

 اشرح خصائص الميزانية العامة للدولة -1

 اشرح  أهداف الضريبة -2

 

 نقـــــــــــاط ( 6) :  الجزء الثاني

 : السند

    ، التاجر صفة له شريك كل و ، شركاء أربعة من المعمارية الهندسة مجال في  خدماتية شركة تأسست   

 .  لإلفالس الشركاء احد تعرض

 : التالية االسئلة عن اجب درست ما على واعتمادا السندين من انطالقا:  المطلوب

 عرفها ؟ الشركة نوع ما .1

  الشركة هذه تأسيس  كيفية اشرح .2

  اجابتك برر ؟ الشريك بإفالس الشركة تنحل هل .3

 

 نقـــــــــــاط ( 8) :  الجزء الثالث

 : السند

، توقف عن العمل  بعقد دائميعمل " سفيان " رئيس مصلحة البيع في احدى الشركات الخاصة        

 بسبب أدائه اللتزامات الخدمة الوطنية .

 قيمة التعويضات المرتبطة باألقدمية .  حولعمال و ادارة الشركة الحدث نزاع بين     

 واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : : انطالقا من السند المطلوب

 ما نوع عقد العمل المبرم بين العامل سفيان و الشركة ؟ عرفه -1

 اشرح اثار عقد العمل بالنسبة للشركة  -2

 اشرح الوضعية القانونية للعامل سفيان  -3

 و هل هو مشروع قانونا ؟ و لماذا ؟ ماهي شروط النزاع الجماعي للعمل ؟  -4

 أذكر طرق تسوية النزاع الجماعي للعمل مع شرح الطريقة االخيرة فقط  -5
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