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 النجاح هو ماتفعله بما هو متوفر لك

.03/11/2019التاريخ:   

 فرض في مادة القانون للفصل األول

 الجزء األول: )06 ن(

 أجب عن األسئلة التالية:
أعط تعريفا لعقد الشركة. -1  

أذكر األسباب العامة إلنقضاء الشركة. -2  

 الجزء الثاني: )06 ن(

سنة من وقت إبرام العقد. قام السيد "بدري" ببيع قطعة أرضه إلى السيد "إبراهيم" على أن يسلمه له بعد  

 المطلوب:

أذكر نوع العقد؟ ثم حدد نوع عقد من بين أنواع العقود األخرى؟ -1  

هل يختلف نوع العقد لو أن السيد بدري إشترى سيارة؟ -2  

سنة ما رأيك في صحة العقد؟ 17لو أن السيد بدري سنه  -3  

في جانبه بعد إبرام عقد البيع في هذه الحالة؟ ماهي من بين أثار عقد البيع بالنسبة للبائع التي ترتبت -4  

إال أنها تبينت على أنها قاصرة، ما رأيك  لو أن السيد إبراهيم كان يعتقد أن األرض التي اشتراها معدة للبناء السكني -5
 في رضا السيد إبراهيم؟

ن( 08الجزء الثالث: )  

لبسة على أن تكون حصصهم في رأس مال الشركة كما علي ومحمد ورضا إخوة اتفقوا على إنشاء شركة لتجارة األ -1
 يلي:

دج. 500.000* حصة الشريك علي:   

دج.750.000* حصة الشريك محمد: مقر الشركة+ شاحنة نقل فقدرت حصته ب   

دج45.000* حصة الشريك رضا: هي العمل كمصمم ومسؤول عن تسيير ورشات الخياطة وقدرت حصته ب   

ت الالزمة وتم اإلتفاق بين الشركاء على المسؤولية المطلقة عن ديون الشركة.كما تم استكمال كل اإلجراءا  

عقد اإلخوة صفقة كبيرة بمناسبة الدخول المدرسي، ولكن أتى حريق على كامل المخزون وتسبب ذلك في افالس  -2
 علي، كما بقي على الشركاء دين لصالح المورد لم يسددوه بعد.

 المطلوب:

.وهل يجوز أن تكون بهذا الشكل؟لماذا؟01تي وردت في الفقرة حدد نوع الحصص ال -1  

حدد نوع هذه الشركة، ثم اقترح اسما لها؟ -2  

ماذا يترتب عن افالس علي؟ برر ذلك؟ -3  

بأي طريقة سيحصل المورد على حقه المتبقي على عاتق الشركة؟ برر. -4  

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



ذ: قدورجبارثانوية: صالح الدين األيوبي.                                                                                            األستا  
ساعة. 01المدة:                                                                                                  المستوى: سنة ثالثة.       

 النجاح هو ماتفعله بما هو متوفر لك

 

النموذجية لفرض مادة القانوناإلجابة   

 الجزء األول: )06 ن(
ن( 01): تعريف عقد الشركة -1  

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو إعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط 
 مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام األرباح. 

ن( 05)  :األسباب العامة إلنقضاء الشركة -2  

ن( 01) لغرض الذي أسست من أجله،إنتهاء األجل المحدد للشركة، أو إنتهاء ا -      

ن( 01)هالك مال الشركة.  -      

ن( 01)إتفاق الشركاء على إنهاء الشركة، أو إندماج الشركة في شركة أخرى.  -      

ن( 01)إفالس الشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها.  -      

       ن( 01)حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء.  -    

 الجزء الثاني: )06 ن(   

 ن(. 01): عقد البيع. نوع العقد -1
 ن(. 01): عقد شكلي. نوع عقد البيع من بين العقود األخرى -2
 : يختلف نوع العقد لو أن السيد بدري اشترى سيارة" منقول" وقطعة األرض "عقار"نعم -3

 ن(. 01.)العقار: هو عقد شكلي / المنقول: عقد رضائي
 19ألنه ال تتوفر فيه أهلية التصرف) العقد غير صحيحسنة:  17لو أن السيد "بدري" سنه  -4

 ن(. 01)سنة كاملة(.
أثار عقد البيع بالنسبة للبائع التي ترتبت في جانبه بعد إبرام عقد البيع في هذه الحالة هي:  -5

 ن(.01). اإللتزام بنقل الملكية
ألنه وقع في عيب من عيوب الرضا وهو  غير صحيحة: رضا السيد إبراهيم في هذه الحال -6

 ن(. 01)الغلط 
 ن(. 08)الجزء الثالث: 

 ن(. 1.5)علي )نقدية(، محمد )عينية(، رضا )حصة عمل(.  نوع الحصص: -1
 ن(.01)يجوز أن تكون بهاذ الشكل.  نعم

 ن(. 01)ألنه في شركة التضامن يمكن أن تقدم فيها حصص عينية، نقدية أو عمل.  التعليل:
تسمى شركة التضامن بإسم جميع الشركاء أو أحدهم أو أكثر التسمية القانونية للشركة:  -2

 ن(. 1.5)متبوع بعبارة وشركائه اإلقتراح " علي وشركاؤه" أو "علي،محمد، رضا"... 
بما أن شركة التضامن تقوم على اإلعتبار الشخصي فإن إفالس أحد الشركاء يؤدي إلى إنهاء  -3

 ن(. 01.)لشركة مالم يوجد اتفاق في العقد التأسيسي يقضي بغير ذلكعقد ا
سيحصل المورد على حقه من بقية الشركاء )محمد،رضا( وذلك راجع إلى المسؤولية  -4

الشخصية التضامنية عن ديون الشركة التي يسأل عنها الشريك كما لو كانت ديونه الشخصية، 
 ن(. 02)من بقية الشركاء فيجوز لدائني الشركة المطالبة بحقوقهم 
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