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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

  )04(    األولالجواب   

 هي الكتابة والشهر ألرآان الشكلية لعقد الشرآةا  
  :الكتابة  )1

 سمي وإالّ كانت باطلة،قد راشترط المشرع الجزائري الكتابة لصحة عقد الشركة تثبت الشركة بع •

 من بيانات تهم الشركاء أنفسهم كما تهم الغير الذي يتعامل مع هذه هحتى يسهل إثبات ما تضمن

  الشركة

 بينما هي بالنسبة للشركات التجارية شرط لشركات المدنية شرطا لصحة العقد،تعتبر الكتابة بالنسبة ل •

  .إلثبات 
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دى المركز الوطني للسجل التجارية لالعقود المعدلة للشركات أسيسية وعقود التيجب أن تودع ال: الشهر   

  .صة بكل شكل من أشكال الشركات وإال كانت باطلةوتنشر حسب األوضاع الخاالتجاري 

01  

)05(    الثانيالجواب    

   .شرح أسباب انقضاء شركات المساهمة  
  لذي يتم قبل حلول األجلتتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة ا

01  

يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض   

ال أقصاه ستة أشهر ج، ويجوز لها أن تمنح الشركة أاألدنى القانوني منذ أكثر من عامإلى أقل من الحد 

  . إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع، وال تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة لتسوية الوضع

1,5 
 

تنحل شركة المساهمة بالخسارة إذا كان األصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق  

، ملزم ارة أو مجلس المديرين حسب الحالةالحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة، فإن مجلس اإلد

 التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء في خالل األشهر األربعة

 .حل الشركة قبل حلول األجل ذ قرارإذا كان يجب اتخا غير العادية للنظر فيما الجمعية العامة

1,5  

  

 الشركة تخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على األقل مبلغ الخسائر التي لم فعلىإذا لم يتقرر حل الشركة   

  .حالة عدم تجدد األصل الصافي بقدر يساوي على األقل ربع رأسمال الشركة صم من االحتياطي فيتخ
01   

)06(    الثالثالجواب    

  .شرح الطرق المختلفة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل  

   : المصالحة االتفاقية

طبيـق إجـراء المـصالحة دون    يتم النص عليها في االتفاقية الجماعية بحيث تبين هذه االتفاقية كيفيات ت           

  . اللجوء إلى المساعدة من الغير
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  :المصالحة القانونية   

في هذه الحالة يتم  إبالغ مفتش العمل المختص إقليميا الذي سيقوم باسـتدعاء الطـرفين ومحاولـة                   •

   أيام الموالية إلخطاره 4المصالحة في أجل أقصاه 

و لهذا الغرض يستدعي مفتش العمل المعني طرفي الخالف الجماعي في العمل إلى جلـسة أولـى                  •

ثم يقوم بتحرير  .للمصالحة، قصد تسجيل موقف كل واحد منهما في كّل مسألة من المسائل المتنازع عليها

 . أيام8محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 

 . م اللجوء إلى الوساطة أو التحكيمفي حالة عدم المصالحة يت •

ولـه فـي ذلـك    , وهكذا يقوم مفتش العمل بدور أساسي في التقريب بين وجهات نظـر األطـراف        •

 التي يرفع إليها الخالف في العمـل        اوتقوم مفتشيه العمل المختصة إقليمي    , صالحيات و استقاللية واسعة   

  .ال يمكنها االمتناع عن أداء هذا الدور ول وجوبا بمحاولة المصالحة بين المستخِدم وممثل العما
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في حالة فشل المصالحة التي يقوم بها مفتش العمل يعمد الطرفان إلى اقتراح تسوية النـزاع                 : الوساطة  

إلى شخص ثالث يسمى بالوسيط ، يشتركان في تعيينه ليقدم لهم خالل األجل الذي يحددانـه اقتراحـات                  

روض عليه في شكل توصية معلّلة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتـشية   لتسوية النزاع المع  

  .العمل المختصة إقليميا
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  :التحكيم  

فإن لطرفي النزاع الحقّ في اللجوء إلى طريقة التحكيم طبقا , تبعا لما تتمتّع به المؤسسة من استقاللية   •

كل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق لقواعد اإلجراءات المدنية التي تقضي بأنه يجوز ل

  .التصرف فيها

ويكون ذلك بعرض النزاع على محكّمين يقوم الطرفان بتعيينهم وذلك بموجـب محـضر عرفـي أو                   •

  .رسمي 

  .  يوما التالية لتاريخ تعيين المحكِّمين30ويصدر قرار التحكيم خالل   •

لطرفين الذين اتّفقا على تعيين المحكِّمـين أن يلتزمـا   ويعتبر لقرار التحكيم قوة إلزامية وبالتالي فعلى ا      •

  . بمضمون قرار التحكيم 
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)05(   الجواب الرابع    

  .ذكر األشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل اإلجمالي  

كّل األشخاص الطبيعيين يخضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي سواء أكانوا يمارسون نشاطا مهنيا 

بالدخل و ذلك بصفتهم المنفردة و باسمهم الشخصي أو بسبب مداخيلهم الشخصية وكذا يعود عليهم 

  .مداخيل  أوالدهم القصر و األوالد تحت كفالتهم الذين يقيمون معهم

  

02 

 

  :يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة   

ستهم أو إذا كانوا  عاما إذا كانوا يزاولون درا25عاما ويمدد السن إلى 18 أوالده إذا قّل عمرهم عن ـ

  .عجزة

  .  وفقا لنفس الشروط ، األوالد الذين يأويهم في بيتهـ

  

02 

 

كما أن الشركاء في شركات األشخاص أو شركات األموال يخضعون بصفتهم الشخصية للضريبة على   

  الدخل اإلجمالي

01  
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  )نقاط 4:.........................................................( السؤال األول

   "لعقد الشركة أركان متعددة منها األركان الشكلية "     

  :العمل المطلوب  

  .األركان الشكلية لعقد الشركةاشرح 

  

  ) نقاط5:.........................................................( السؤال الثاني

  .اشرح أسباب انقضاء شركات المساهمة

  

  ) نقاط6:.........................................................( السؤال الثالث 

  .لنزاعات الجماعية للعملاشرح الطرق المختلفة لتسوية ا

  

  ) نقاط5:.........................................................(السؤال الرابع 

  .اإلجمالياذكر األشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل 
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