
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية                                           
  صاحلي عبد القادر الثانوية :                         مديرية الرتبية لوالية الشلف         

 2020/  2019املستوى : السنة الثالثة اثنوية                           السنة الدراسية  

 املدة : ساعة                الثالثي االول يف القانون                               فرض 

 نقاط (  08)ألول ا الجزء

 : عرف المصطلحات القانونية التاليةالسؤال األول

 عرف االكتتاب  -
 عرف عقد الشركة -

 عرف عقد البيع  -

 : السؤال الثاني

 "التزام البائع بضمان التعرض واالستحقاق"؟ االلتزام التالي:  أشرح -

  ( نقاط 12)  نيالجزء الثا

 الوضعية : 

إنشاء شركة لتركيب وتشكيل الزجاج )أبواب ،نوافذ ،  بعد إنهاء دراستهم الجامعية قرر نبيل وصديقيه "ياسين" و "أمين"
 واجهات محالت( فكانت المساهمات في رأس المال كما يلي:

  دج  300000مساهمة نبيل: قطعة أرض قيمتها 

  دج  500000مساهمة ياسين: مبلغ 

  مساهمة أمين: تصاميم المنتج باعتباره مختص في هذا المجال 

 ية الشخصية المطلقة عن ديون الشركةاتفق نبيل وصديقيه على المسؤول

 انطالقا من الوضعية وباالعتماد على ما درست أجب عن األسئلة التالية: العمل المطلوب:

 إلى أي نوع من الشركات تنتمي هذه الشركة؟ برر إجابتك. (1
 ما هي اإلجراءات القانونية لتأسيس هذه الشركة؟ (2
 ابتك هل تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء؟ برر إج (3

شركاء جدد على ان تكون حصصهم  4ضم باالتفاق على ت اتسع نشاط الشركة وقرر الشركاء سنوا 3بعد  (4

 .اسمية متساوية  وتكون قابلة لالنتقال بين األصول والفروع

  ؟ برر إجابتكما نوع الطبيعة القانونية للشركة الجديدة . 

  هل يعتبر هذا البيع صحيحا ؟ لماذا ؟   حصتهراد بيع الو أن السيد نبيل  

 

 

 

 بالتوفيق

 استاذ المادة : شرفاوي.ج 
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 2019/2020ت  اق       3تصحيح فرض الثالثي االول في القانون      

 الجزء االول

 الجواب األول: تعريف المصطلحات القانونية
حصة في رأس مال ويتم إثبات هو إعالن إداري للشخص باالشتراك في مشروع شركة بتقديم : االكتتاب

 ن  2   االكتتاب باألسهم

:)الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر  ق م جمن  416حسب المادة  :عقد الشركة

 ن  2  على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...(

 البيع تعرف عقد .1

 ن  2  ثمن نقدي مقابل في آخر ماليا حقا أو شيء ملكية للمشتري ينقل أن البائع بمقتضاه يلتزم عقدهو 

 الجواب الثاني: شرح االلتزام التالي
يقصد به اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من  فضمان التعرض،  يلتزم البائع بضمان التعرض واالستحقاق

في حالة تعرض الغير للمشتري  بضمان االستحقاقدون عائق، ويلتزم البائع  وضع اليد على المبيع واالنتفاع به
 ن  2   ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.

 الجزء الثاني 
 ن   1هو: شركة تضامن.  ــ نوع الشركة 1

 ن   1.5التبرير: ألن مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة. 

 ن   3ــ اإلجراءات القانونية للتأسيس هي:   2

تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من 
طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

 أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الوالية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:  بالعاصمة
 .أسماء الشركاء وأسماء مديري األعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة 
 .العنوان التجاري للشركة ورأس مالها 
 .تاريخ بدأ ونهاية الشركة 

 ن  2.5ــ نعم تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء   3

انسحاب أحد الشركاء في شركة التضامن يؤدي إلى زوال اإلعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة ألن  التبرير:
 شركات األشخاص يتعلق الشركاء رضاؤهم و ارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها.

  ن  1. ذ م م قانوني للشركة لتصبح: شركة نعم يتغير الشكل ال ــ 4

 ن  2التبرير: 

 حصصها ممثلة في سندات متساوية  وقابلة لإلنتقال عن طريق اإلرث ــ 
 ن  1اليعتبر البيع صحيحا الن الشركة من خصائصها ان حصصها غير قابلة للتداول  
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