
 

 

 

 

 ..………………مديرية التربية لوالية 

  2019/2020:السنة الدراسية                                                   ..............................................  :ثانوية

 تينساع: ااـدة                                تسيير و اقسصاد 3:  ااسسوو 

 اللانون  مادة في للثالث  وو اخسبار ا

ٚذتٕ٘ انًٕضٕع عهٗ ثالثح أجشاء يستمهح 

(: َماط 06)انجشء األٔل 

:ششوخ اٌزؼبِٓ رؼذ ِٓ ششوبد األشخبص ٚرز١ّض ٘زٖ اٌششوخ ثخظبئض ػٓ اٌششوبد األخشٜ :انسؤال األٔل  

 ِٓاششح خظبئض ششوخ اٌزؼب. 

أعُٙ اٌششوخ ٌالوززبة اٌؼبَ ػٍٝ رإعظ ششوخ اٌّغبّ٘خ ػٓ ؽش٠ك اٌٍجٛء اٌؼٍٕٟ ٌالدخبس ٚ ٠زُ رٌه ثطشح  :انسؤال انثاَٙ

:اٌجّٙٛس لظذ اٌذظٛي ػٍٝ األِٛاي  

 ٗػشف االوززبة ِج١ٕب ششٚؽ .

 (:َماط 06) انجشء انثاَٙ 

". الزغبَ األسثبح.....................................اٌششوخ ػمذ:" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌجضائشٞ 416ٔض اٌّبدح  (:01)  رلى انسُذ

٠جت أْ رٛدع اٌؼمٛد اٌزأع١غ١خ ٚ اٌؼمٛد اٌّؼذٌخ ٌٍششوبد :" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزجبسٞ اٌجضائشٞ 548اٌّبدح  ٔض (:02)انسُذ رلى 

". اٌزجبس٠خ ٌذٜ اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌٍغجً اٌزجبسٞ

وبْ األطً اٌظبفٟ ٌٍششوخ لذ خفغ ثفؼً  ئرا:" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزجبسٞ اٌجضائشٞ 20ِىشس  715ٔض اٌّبدح  (:03)انسُذ رلى 

ٍِضَ خالي األشٙش األسثؼخ اٌزب١ٌخ  اإلداسحألً ِٓ سثغ سأعّبي اٌششوخ فبْ ِجٍظ  ئٌٌٝثبثزخ فٟ ٚثبئك اٌذغبثبد اٌخغبئش ا

٘زٖ اٌخغبئش ثبعزذػبء اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد٠خ اٌزٟ ٠زخز لشاس ثشأْ دً أٚ ػذَ دً ٌٍّظبدلخ ػٍٝ اٌذغبثبد اٌزٟ وشفذ 

". اٌششوخ

  :انعًم انًطهٕب

  :ٌّب دسعذ أجت ػّب ٠ٍٟ ٚٚفمب 1 ػٍٝ اٌغٕذاػزّبدا  :أٔال

 .ِٓ ق َ ج 416أرُّ ٔض اٌّبدح سلُ  .1

 .ث١ٓ ؽج١ؼخ ٘زٖ األسوبْ؟416اٌششوخ اٌٛاسدح فٟ ٔض اٌّبدح اعزخشج ٚ اششح أسوبْ ػمذ  .2

  :ٚٚفمب ٌّب دسعذ أجت ػّب ٠ٍٟ 2اػزّبدا ػٍٝ اٌغٕذ  :ثاَٛا

 .ئٌٝ أٞ سوٓ ٠ٕزِّٟٓ ق د ج؟ 548ٞ رش١ش ئ١ٌٗ اٌّبدح و١ف ٠غّٝ اإلجشاء اٌز .1

 .دذد ٔٛع اٌجطالْ اٌزٞ ٠زشرت ػٓ رخٍف ٘زا اٌشوٓ .2

 :ٚٚفمب ٌّب دسعذ أجت ػّب ٠ٍٟ 3اػزّبدا ػٍٝ اٌغٕذ  :ثانثا

 .ػشفٙب.ِٓ ق د ج 20ِىشس  715فٟ اٌّبدح  ئ١ٌٙبِب اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍششوخ اٌّشبس  .1

 .ٖ اٌششوخأروش دبٌخ أخشٜ رإدٞ ٌذً ٘ز .2

 (:َماط 08)انجشء انثانث 

 3000000ِجٕٝ ٠زىْٛ ِٓ ؽبثم١ٓ ثم١ّخ " ط١ٙت"ِٓ طبدجٗ اٌغ١ذ " أٔٛس"الزٕٝ اٌغ١ذ  08/05/2018ثزبس٠خ  (:01)انسُذ 

اٌؼمذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌالصِخ ١ٌظجخ  اإلجشاءاداٌزٞ اٌزضَ ثبعزىّبي " صٚث١ش"ػمذ ِىزٛة ٌذٜ اٌّٛثك  ثاثشاَٚارفمب ػٍٝ رٌه ,دج

  .فزأب

لشس أْ ٠غبُ٘ ثٙب فٟ ششوخ ٚسد فٟ ػمذ٘ب " أٔٛس"ثؼذ اعزىّبي اإلجشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚ أزمبي ٍِى١خ اٌّجٕٝ ٌٍغ١ذ  (:02)انسُذ 

أْ سأعّبٌٙب ِمغُ ئٌٝ دظض ِزغب٠ٚخ غ١ش ِّثٍخ فٟ عٕذاد لبثٍخ  "ا١ٌبط"اٌزٞ رُ رذش٠شٖ ِٓ ؽشف اٌّٛثك  اٌزأع١غٟ

. ث١ٍخ أزمبٌٙب ٌٍٛسثخ ٚ ِغإ١ٌٚخ اٌشش٠ه ف١ٙب ِذذدح ثّمذاس دظزٗ فٟ سأط اٌّبيٌٍزذاٚي ثبٌطشق اٌزجبس٠خ ِغ لب

: أطاللب ِٓ اٌغٕذاد ٚ ػٍٝ ػٛء ِب دسعذ أجت ػٍٝ األعئٍخ اٌزب١ٌخ :انعًم انًطهٕب

 .ػشفٙب".صٚث١ش"ِب اعُ اٌٛث١مخ اٌزٟ رُ رذش٠ش٘ب ِٓ ؽشف اٌّٛثك  .1

 ".أٔٛس" ث١ٓ أثبس ٘زا اٌؼمذ ػٍٝ اٌغ١ذ  .2

 .ػشف ٘زا اٌشوٓ ثُ دذد ششٚؽٗ.ِثً اٌّجٕٝ فٟ اٌؼمذِبرا ٞ .3

 .ِغ اٌزؼ١ًٍ دذد اٌطج١ؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍششوخ .4

. اششح ئجشاءاد رأع١ظ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌششوبد .5

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
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انعاليح  اإلجاتحعُاصز 

( َماط06)  :انجشء األٔل

 :انجٕاب األٔل

 رىٓ ٌٗ ٘زٖ اٌظفخ لجً رى٠ٛٓ   ٠ىزغت اٌشش٠ه ٘زٖ اٌظفخ ثّجشد أؼّبِٗ ئٌٝ اٌششوخ دزٝ :إكتساب انشزٚك صفح انتاجز ٌُ ٌٛٚ

اٌششوخ  

 ئْ ِغإ١ٌٚخ اٌشش٠ه ػٓ د٠ْٛ اٌششوخ ِغإ١ٌٚخ شخظ١خ رؼب١ِٕخ ِٚطٍمخ، ف١ُغأي ػٓ د٠ْٛ اٌششوخ وّب ٌٛ  :يسؤٔنٛح انشزٚك

 .٠جٛص ٌذائٓ اٌششوخ أْ ٠شجغ ػٍٝ أٞ ِٓ اٌششوبء ٌّطبٌجزٗ ثىً اٌذ٠ٓ. وبٔذ د٠ٛٔٗ اٌشخظ١خ

 اٌٛفبح ٚال ٠جٛص اٌزٕبصي ػٕٙب ٚال رٕزمً ئٌٝ اٌٛسثخ ثغجت ٚالؼخ :عذو لاتهٛح انذصص نهتذأل. 

 ٚششوبؤُ٘" ٠زىْٛ ِٓ أعّبء ج١ّغ اٌششوبء أٚ ِٓ اعُ أدذُ٘ أٚ أوثش ِزجٛع ثىٍّخ :اسى انشزكح ."

 :انجٕاب انثاَٙ

 تعزٚف االكتتاب: 

 .االوززبة ٘ٛ اإلػالْ اإلسادٞ ٌٍشخض ثبالشزشان فٟ ِششٚع اٌششوخ ثزمذ٠ُ دظخ فٟ سأط اٌّبي ٠ٚزُ ئثجبد االوززبة ثبألعُٙ 

 شزٔط االكتتاب: 
: ٠خؼغ االوززبة ٌششٚؽ ِؼ١ٕخ ِٚٓ ٘زٖ اٌششٚؽ ِب ٠ٍٟ

. ٠جت االوززبة فٟ سأط ِبي اٌششوخ ثىبٍِٗ -

. ٠جت أْ ٠ىْٛ االوززبة جذ٠ب ٚثبرب، أٞ ال ٠ؼٍك ػٍٝ ششؽ ِؼ١ٓ -

 .ال ٠جٛص ئطذاس أعُٙ اٌششوخ ثألً ِٓ ل١ّزٙب االع١ّخ -

 

( َماط06): انجشء انثاَٙ

:أٔال  

 :يٍ ق و ج 416أتًى َص انًادج رلى  .1

اٌششوخ ػمذ ثّمزؼبٖ ٠ٍزضَ شخظبْ ؽج١ؼ١بْ أٚ اػزجبس٠بْ أٚ أوثش ػٍٝ اٌّغبّ٘خ فٟ ٔشبؽ ِشزشن ثزمذ٠ُ دظخ ِٓ ػًّ أٚ ِبي أٚ 

.ٔمذ ثٙذف الزغبَ اٌشثخ  

 : 416استخزج ٔ اشزح أركاٌ عمذ انشزكح انٕاردج فٙ َص انًادج  .1

٠مَٛ شخض ٚادذ ثزأع١ظ ششوخ ثّفشدٖ وبٌششوخ راد اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذذٚدح ٚراد اٌشخض اٌٛد١ذ، أِب ٠ّىٓ أْ  :تعّذد انشزكاء -أ

. (شخظبْ أٚ أوثش)ثبلٟ اٌششوبد اٌزجبس٠خ ٚ اٌّذ١ٔخ فال ٠ٕجغٟ أْ رزأعظ ثذْٚ رؼذد اٌششوبء 

٠ّٚىٓ أْ رىْٛ اٌذظض  اٌذظض ٟ٘ جٛ٘ش اٌششوخ فجذْٚ رمذ٠ّٙب ال رغزط١غ اٌششوخ أْ رّبسط ػٍّٙب، :تمذٚى انذصص -ب

 (.وخجشح اٌشش٠ه فٟ ِجبي اٌششاء ٚاٌج١غ)، أٚ دظخ ػًّ (آالد-ع١بسح-ِجبٟٔ)،  أٚ ػ١ٕ١خ (ٔمٛد)ٔمذ٠خ 

ٟٚ٘ اٌشغجخ اإلساد٠خ فٟ ئٔشبء اٌششوخ ٚ اٌزؼبْٚ اإل٠جبثٟ ث١ٓ اٌششوبء ٚ اٌّغبٚاح ث١ُٕٙ فٟ اٌّشاوض اٌمب١ٔٛٔخ أٞ  :َٛح انًشاركح -ج

 .ربثغ ٚال ِزجٛعال ٠ىْٛ ث١ُٕٙ 

رخؼغ و١ف١خ رمغ١ُ األسثبح ٚاٌخغبئش ئٌٝ ارفبق اٌششوبء ثذ١ث ٠ذّذد ٔظ١ت وً شش٠ه ِٓ اٌشثخ  :التساو األرتاح ٔانخسائز -د

. ٚاٌخغبسح ثذغت ٔغجخ دظزٗ فٟ سأط ِبي اٌششوخ

 ٌأسوبْ ِٛػٛػ١خ خبطخٟ٘  :طثٛعح ْذِ األركا. 

 :ثاَٛا

 اٌشٙش :يٍ ق خ ج 548ٚسًٗ اإلجزاء انذ٘ تشٛز إنّٛ انًادج  .1

 ٗاألسوبْ اٌشى١ٍخ :ُٚتًٙ إن. 

 

 .ثطالْ ِٓ ٔٛع خبص :َٕع انثطالٌ انذ٘ ٚتزتة عٍ تخهف ْذا انزكٍ .2

 :ثانثا

 .ٟ٘ ششوخ اٌّغبّ٘خ :يٍ ق خ ج 20يكزر  715انطثٛعح انمإََٛح نهشزكح انًشار إنٛٓا فٙ انًادج  .1

 ٚرزىْٛ ِٓ ششوبء ال ٠زذٍّْٛ اٌخغبئش ئال ثمذس دظزُٙ، ٚال ٠ّىٓ أْ ٠مً ٟ٘ اٌششوخ اٌزٟ ٠ٕمغُ سأعّبٌٙب ئٌٝ أعُٙ،  :تعزٚفٓا

 .ػذد اٌششوبء ػٓ عجؼخ

           (.ششوبء 07)أخفبع ػذد اٌششوبء ئٌٝ ألً ِٓ اٌذذ األدٔٝ اٌمبٟٔٛٔ  :دانح أخزٖ تؤد٘ نذم ْذِ انشزكح

 

( َماط08) :انجشءانثانث

 .ػمذ اٌج١غ ":سٔتٛز"انًٕثك و تذزٚزْا يٍ طزف اسى انٕثٛمح انتٙ خ .1

 ّػمذ ٠ٍزضَ ثّمزؼبٖ اٌجبئغ أْ ٠ٕمً ٌٍّشزشٞ ٍِى١خ شٟء أٚ دمب ِب١ٌب آخش فٟ ِمبثً ثّٓ ٔمذٞ :تعزٚف .

 (:انتشاياخ انًشتز٘" )إَٔر" ثار ْذا انعمذ عهٗ انسٛذ أ .2

ثذ١ث ٠ٍزضَ اٌّشزشٞ ثذفغ اٌثّٓ إٌمذٞ اٌّزفك ػ١ٍٗ فٟ ِىبْ رغ١ٍُ اٌّج١غ ٚ ٠ىْٛ ِغزذمب فٟ  :االنتشاو تذفع انثًٍ انُمذ٘ - أ

 .اٌٛلذ اٌزٞ ٠مغ  ف١ٗ اٌّج١غ ِب ٌُ ٠ٛجذ ارفبق أٚ ػشف ٠مؼٟ ثغ١ش رٌه

فمبد،وّب ٠زذًّ اٌّشزشٞ ٔفمبد اٌزج١ٙض ٚ اٌطبثغ ٚ سعَٛ اإلػالْ اٌؼمبسٞ ٚ اٌزٛث١ك ٚ غ١ش٘ب ِٓ آٌ :دفع َفماخ انثٛع  - ب

 .٠زذًّ اٌّشزشٞ ٔفمبد رغٍُ اٌّج١غ ِب ٌُ ٠ٛجذ ارفبق ٠مؼٟ ثغ١ش رٌه

 

األٔل نهفصم األٔل فٙ يادج  اليتذاٌاتصذٛخ  .........................................................: ثإَٚح

 « انمإٌَ» 

 2020/ 2019:انًٕسى انذراسٙ

 ساعح  :02انًذج تسٛٛز ٔالتصاد 03 :انًستٕٖ
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 .٠زغٍُ اٌّشزشٞ اٌشٟء اٌّج١غ فٟ اٌضِبْ ٚ اٌّىبْ اٌّزفك ػ١ٍّٙب فٟ اٌؼمذ :االنتشاو تتسهى انًثٛع -ج

 .اٌّذً :ًٚثم انًثُٗ فٙ انعمذ .3

 اٌزضاَ اٌّشزشٞ ثذفغ اٌثّٓ اٌّزفك ػ١ٍٗ٘ٛ ِٛػٛع اٌؼمذ أٞ اٌزضاَ اٌجبئغ ثٕمً اٌٍّى١خ  :تعزٚف انًذم ٚ. 

 ّ٠جت أْ ٠زٛفش اٌشٟء اٌّج١غ ػٍٝٚ :شزٔط: 

 .أْ ٠ىْٛ اٌشٟء اٌّج١غ ِٛجٛدا ٚلذ اٌج١غ أٚ لبثال ٌٍٛجٛد ثبعزثٕبء اٌزؼبًِ فٟ رشوخ ئٔغبْ ػٍٝ ل١ذ اٌذ١بح -

( ِمذاسٖ) أٚ ثٕٛػٗ ( روش أٚطبفٗ)٠جت أْ ٠ىْٛ ِؼ١ٕب أٚ لبثال ٌٍزؼ١١ٓ ثزارٗ -

. ٠شزشؽ أْ ٠ىْٛ ِششٚػب ٚ غ١ش ِخبٌف ٌٍٕظبَ ٚ ا٢داة اٌؼبِخ -

 .ششوخ راد اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذذٚدح :انطثٛعح انمإََٛح نهشزكح. 4

 انتقال الحصص عن طريق )الن الشروط الواردة في العقد التأسيسي تنطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة  :التعليل

و ال تحمل خصائص الشركات األخرى إضافة مسؤولية ( حصص ذات قيمة اسمية غير ممثلة في سندات قابلة للتداول,اإلرث

 .الشريك محددة بمقدار مساهمته في راس المال

 :سٛس ْذا انُٕع يٍ انشزكاخإجزاءاخ تأ .5

٠زٌٛٝ ئثشاَ ػمذ رأع١ظ اٌششوخ راد اٌّغإ١ٌٚخ اٌّذذٚدح ج١ّغ اٌششوبء ثأٔفغُٙ أٚ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزجبسٞ  568ٚ  565دغت اٌّبدر١ٓ 

 ثٛاعطخ ٚوالء ٠ّثٍُٛٔٙ ٠ٚجت أْ ٠زؼّٓ اٌمبْٔٛ األعبعٟ روش ل١ّخ اٌذظض اٌؼ١ٕ١خ اٌّمذِخ ِٓ ؽشف اٌششوبء، ٌٚم١بَ اٌششوخ

. ٠جت ئٌٝ جبٔت األسوبْ اٌّٛػٛػ١خ اٌؼبِخ ٌٍششوبد رٛافش األسوبْ اٌّٛػٛػ١خ اٌخبطخ ٚاإلجشاءاد اٌشى١ٍخ

 ٠50شزشؽ أْ ٠ىْٛ غشع اٌششوخ ِششٚػب ِّٚىٕب ٚاْ ال ٠زجبٚص ػذد اٌششوبء اٌذذ األلظٝ : األسوبْ اٌّٛػٛػ١خ اٌخبطخ -

شش٠ىب،  

" دش٠ش ػمذ سعّٟ ػٕذ ِٛثك ٠زؼّٓ اعُ اٌششوخ اٌزجبسٞ ِغجٛلب أٚ ِزجٛػب ثؼجبسحَ ٠شزشؽ د.َ.ر.ٌم١بَ ػ: اإلجشاءاد اٌشى١ٍخ -

عٕخ  99ِغ ث١بْ سأعّبي اٌششوخ ٠ٚجت أْ ٠ج١ٓ فٟ اٌؼمذ غشع اٌششوخ ٚ اٌّذح اٌزٟ ال رض٠ذ ػٓ " َ.َ.ر.ػ

.  وّب ٠جت أْ رشٙش اٌششوخ ػٓ ؽش٠ك ل١ذ٘ب فٟ اٌغجً اٌزجبسٞ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 اٌّجّٛع
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