
 

 

 

 

 الجزء األول:

 ماهي التزامات البائع؟ -1

 خصائص شركة التضامن؟ ماهي -2

 الجزء الثاني:

مجال نجارة الخشب من خالل تحرير وثيقة لدى أسس هاني و أربعة من أصدقائه مقاولة تنشط في 

 الموثق.

 المطلوب:

 بناءا على السند و على ما درست:

 عرف الوثيقة التي حررها الموثق -1

 اشرح اإلجراء الذي قام به الموثق -2

 هذه المقاولة معتقدا أنها مقاولة نجارة األلمنيوم إلىانضم خالد   -3

 بين أثر اعتقاد خالد على هذه المقاولة -

 األسباب العامة النقضاء هذه المقاولة؟  ماهي -4

 الجزء الثالث:

على تأسيس شركة " الورود للفندقة" برأس مال  آخرينمع سبعة أشخاص  "رامي": اتفق 11السند 
. تتحدد مسؤولية الشريك فيها بمقدار مساهمته في رأس المال. و قام أسهم إلىدج 2111111 قدره:

 بأنفسهم.الشركاء بتوقيع العقد التأسيسي 
 

األصل الصافي للشركة )رأس  انخفاض: بعد سنتين من النشاط كشفت وثائق الحسابات عن 12السند 
 دج بسبب الخسائر الثابتة.401111المال( إلى 

 
I.  و مما درست اجب عما يلي: 11انطالقا من السند 

 السند؟.حدد الطبيعة القانونية للشركة مع التعريف. ثم استخرج خصائصها الواردة في  -1
 الشركاء؟ اشرح طريقة التأسيس التي اتبعها  -2

II.  و وفق القانون التجاري اجب عما يلي: 20انطالقا من السند 

 ن استمرار نشاط الشركة في هذه الحالة؟ اشرح ذالك؟هل يمك -1

 ؟إجابتكبرر  لو أن احد الشركاء في هذه الشركة باع حصته،ما صحة البيع الذي قام به؟ -

 ما صحة هذا البيع لو كانت "الورود للفندقة" شركة تضامن؟ -

 بالتوفيق

 0202/0201السنة الدراسية:                                                 اقتصادالمستوي : الثالثة تسيير و 
 

 القانونفرض في مادة 
 

 



 التصحيح
 :األولالجزء 

 التزامات البائع: -1
 الملكية  نقل 
 انتقال ملكية العقار: تسليم المبيع 

 ضمان المبيع:
 .ضمان التعرض واالستحقاق 
 ضمان العيوب الخفيفة 

 شركة التضامن: خصائص-0

يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولم اكتساب الشريك صفة التاجر: -
 تكن له هذه الصفة من قبل.

له مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ، فيسأل عنها كما لو مسؤولية الشريك: -
 كانت ديونه الشخصية .

 يجوز لدائن شركة أن يرجع إلى أي شريك لمطالبته بكل الدين.

ال يجوز التنازل عتها وال أن تنتقل إلى الورثة في حالة تقال الحصص إلى الغير:عدم قابلية ان -

 وفاة الشريك.
من القانون التجاري من أسماء  002يتكون من عنوان أو اسم الشركة وفقا للمادة اسم الشركة: -

 جميع الشركاء أو اسم احدهم أو أكثر متبوع بكلمة"وشركاؤه".
 

 الجزء الثاني: 

من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم  414جاء في المادة  عقد الشركة:-1

شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في النشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو 
 مال أو نقد بهدف اقتسام األرباح"

مكتوبا وإال كان  من القانون المدني على:"يجب أن يكون عقد الشركة 414تنص المادة  الكتابة: -2
باطال" ويتم تحرير العقد الرسمي للشركة التجارية حسب األشكال القانونية المطلوبة من طرف 

 الموثق.
 جعل رضا خالد مشوبا بأحد   وقع خالد في الغلط مما -3

-انتهاء الغرض الذي قامت من اجله الشركة. -انتهاء األجل المحدد :األسباب العامة النقضاء الشركة

 حل الشركة بحكم قضائي. -إفالس الشركة. -اندماج الشركة. -مال الشركة. هالك
 

 الجزء الثالث: 


