
]W�ال: kT03            ادi]و اق 	��Wراس�ة:                                       ت� ﴾2018/2019﴿الjWة ال
 ســـــــــاعـــــة 01ـ�ة : الـ�ــــــــ                                  ــــTن     القــــــانـــ في مادة: ف	ض ال�الثي االول

 ال�TضTع:��
 ) نقاZ  06( الXYء األول:

  : األول الW}ال
 لعق� ال���ة؟ العامةاش�ح االر�ان ال��ض�ع�ة -
 : ال�اني الW}ال
 ما هي خ�ائ� ش��ات ال��ام�؟-

 
 )نقاZ  06(  ال�اني: الXYء 

جها س.ة .ح�9 ت�  50اش��7 ال�قاول "م.�ر"  م-��عة م� االراضي م� مال,ها ال*�� "سل�'" ال%الغ م� الع��  01/05/2016في 
 م�فق�� Gال�ثائ< ال��ورFة ل�%اش�ة االج�اءات القان�ن�ة الالزمة. الى ال��ث< 

 : ال�_لTب
 اجM ع�ايلي:على ض�ء ما درسJ  و  انIالقا م� ال*.�

 ما هي ال�ث�قة ال�ي ت' ت�F�Pها م� �Oف ال��ث< ؟ ع�فها؟-1
 إلث%ات العق� ؟  اش�ح االج�اءات القان�ن�ة ال�ي قام بها ال��ث<-2
3-.Tف ؟ ب�ر ذل�� هل "سل�'" مXهل قان�نا الج�اء هVا ال�
 . شهادة م� M�%O مPلف ت\%J م�ضه ح� اب.ائه و ق�م ا ع�ه"الـ "%J ان سل�' م�اب بل� ث-4

على صPة العق�؟ث� ذلT أ ما�
 

):hء ال�الXY08ال (bنقا    
 �jW01ال : "��Pاص  مع س%عة اتف< "مfاش �Fش��ة "اخ�  gق*' دج م 2000000ب�أس مال ق�ره:   االوراسي للف.�قة"على تأس�

 م*اه��ه في راس ال�ال. ال��TF ف�ها �Gق�ار  م*Xول�ةسه'. ت��Pد االى 
 . لل���ة Gأنف*ه'ب��ق�ع العق� ال�أس�*ي  ال���اء  و قام

 �jW02ال bع� س.��� م� ال.�اG  : ات ع�Gا*Pوثائ< ال Jف��فfافي لل���ة (رأس ال�ال) إلى اان� دج 450000ض األصل ال
 M%*G الf*ائ� ال\اب�ة.

 و م�ا درسJ اجM ع�ا يلي: 01ال*.� انIالقا م�  أوال:
 .؟ال*.� �اردة  فيالث' اس��fج خ�ائ�ها الI%�عة القان�ن�ة لل���ة مع ال�ع�qF .  ح�د-1
 اش�ح  F�Oقة ال�أس�g ال�ي ات%عها  ال���اء ؟  -2
 :اجM ع�ا يلي  و وف< القان�ن ال�-ارr ال-sائ�r  02ال*.� انIالقا م�  ثان�ا:

 اش�ح ذلT؟هل �t�u اس���ار ن�اb ال���ة في هVه الPالة؟ -1
  الrV قام Gه؟ ب�ر اجاب�T؟ل� أن أح� ال���اء في هVه ال���ة Gاع ح��ه، ما صPة ال%�ع  * : ثال�ا

�  Jا ال%�ع ل� �انVة هPش��ة ت�ام�؟"االوراسي للف.�قة" ما ص 
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اش�ح--sالWالW}ال
: ال�انيال�انيالW}الالW}ال m-��ما هي خ�ما هي خ�ائ

))نقاZقاZ نقاZ 060600((( :ني:
ول "م.� ال�قاول ال�قاول "م.�ر20 777ش��اش��77

� ال��ورFة ل�ال�ثائ< ال��ورFة ل�%اش  ال� ال�

 Jما درس J اجM عاجM عاجM عاجM ع�ايلي:سJ سJ ر
�Oف ؟ ع�ف ال��ثها م� �Oف ال��ث< ؟ ع� ف� O �

ت اث%ات العق�إلث%ات الال��ث< بها ال��ث<
.Tف ؟ ب�ر ذل��.Tب�ر ذل .TذلTل

شهاشهادةشهادة م� M�%Oشهادة م� M�%Oب.ائه اب.ائه 

ب�أس ماب�أس مالف.�قةللف.�قةسي للف.�قة"الوراسي للف.�قة"

ل���ة (رأس ال�ال) إلى(رأس ال�ل���ة (رأس ال�ال) إلى 

3as.ency-education.com



 ت ا 3لمستوى:ا               التصحيح النموذجي لفرض الثالثي االول في مادة القـانون                2018/2019السنة الدراسية:
 الجزء االول:

3* ن 01 :لشركةاالركان الموضوعية العامة لعقد ا-1
 )دارتهاإرأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية (ويجب أن يشمل جميع شروط العقد  وهو تطابق إرادة الشركاء الرضا:

كما يجب ان يكون صادرا الغبن). وأإلستغالل ا -اإلكراه-لتدليسا-ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط
 )على ابرام تصرفات قانونيةالقدرة (ممن تتوفر فيه اهلية االداء

قه  كاء لتحقييسعى الشرومن أجله الشركة وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع االقتصادي أو المالي الذي قامت المحل:  
ة لبيع تكوين شركمشروعا وغير مخالف للنظام العام و اآلداب العامة كوأن يكون معينا (تحديد نوعها في العقد) فيه ويشترط 

 ات.                                        المخدر
 عتبر العقدعا وإال امشرو الربح ويجب أن يكون تحقيقلتعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في لهو الباعث أو الدافع : السبب
 .باطال

 4*  ن 0.75خصاىص شركة التضامن:-2
 بمجرد انضمامه إلى الشركة . يكتسب الشريك صفة التاجر�
يجوز  شخصية.عن ديون الشركة شخصية تضامنية ومطلقة، فيُسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه ال مسؤولية الشريك:�

لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
وال يجوز التنازل عنها وال تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة. عدم قابلية الحصص للتداول�
يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم" الشركة: اسم�

 الجزء الثاني:
ن 01  هي: عقد البيع الموثق ها حررثيقة التي وال-1

لكية مينقل للمشتري  البيع يلتزم بمقتضاه البائع أن من القانون المدني الجزائري:"عقد 351المادة حسب نص  تعريف عقد البيع :
 ن 01  شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"

االجراءات القانونية تتمثل في االركان الشكلية لعقد البيع :-2
* يكتب ص*الموثقرسمي لدى ضابط عمومي مخت الكتابة حيث تعد ركنا اساسيا من اركان بيع العقار .و يقصد بها تحرير عقد-أ

 ن 01باللغة العربية و في نص واحد واضح تسهل قراءته.
ي اع العقد فالل ايدخ محالت التجارية ..و يتم الشهر منالشهر يعني اعالم الغير بالعقد و يخص بعض البيوع كالعقارات و ال-ب

 ن 01المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار.
سنة 19د و المحدد بـ سنة أي تجاوز سن الرش 50يعتبر سليم مؤهل قانونا البرام تصرفات قانونية كالبيع النه يبلغ من العمر -3

ن 01كاملة في القانون المدني شرط سالمة عقله و ادراكه.
 رة من فاقدالصاد التصرفات ما انو بالتمييز و بالتالي فقدان االهلية  العته هو عارض من عوارض االهلية يؤدي الى فقدان-4

ن01 .بطالنا مطلقا باطلة فالعقد باطلاهلية 

 الثالث:الجزء 
 اوال:

 ن 0.5 شركة مساهمة الطبيعة القانونية للشركة:-1
 ون من شركاء الشركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتك ق ت ج من 592تعرف المادة  تعريفها:

 ن 01يتحملون الخسائر إال بقدر حصتهم، وال يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...).
 ن 1.50  خصائصها الواردة في السند:�

 راسمال الشركة  مقسم الى اسهم متساوية�
 االسهم التي يملكها أي بمقدار مساهمته في راس المالمسؤولية الشريك محددة بمقدار �
 .شركاء 7 ـب حدديفوق الحد االدنى للشركاء الم 8عدد الشركاء �

ن 01طريقة التاسيس المتبعة هي :-2
ما االساسي ا لقانونا:يقتصر االكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم .و يوقع المساهمون  التاسيس دون اللجوء العلني لالدخار�

فسهم او بواسطة وكيل.بان
ـ ق. ت. ج لوفقا دج)  500000=2000000/4ربع راسمالها (دج وهو أقل من 450000ة انخفض إلى كما أن رأسمال الشربثانيا:

 عةبهر األرالل األشخرأسمالها ، فإن مجلس اإلدارة ملزم  عبفعل الخسائر الثابتة إلى أقل من ربة كإذا خفض األصل الصافي للشر
دم عأي ( استمرارهاأو  ،ة كشأن حل الشربة التي تتخذ قرارا ية العامة غير العادياستدعاء الجمعبات  بللمصادقة على الحساة يالتال

ن 01 ئر.ساالخيساوي على االقل مبلغ مبلغ بض رأسمالها يبتخف ) حلها
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والمالمحل:  s ن فيه ويشترطويشترط

ات.  ات.       المخدرالمخدر
mهو الباعثهو الباعث أو ا : السبب
.طال

5شركة التض شركة التضامنص شركة التضصاىص شركة التضامن:

e/exجرصفة التاجر /ex/exعن ديون الشرe
m/eجع على أي من

m/وال يجوز اولmom
اء جميع الشر

نن01   الالبيعععقد البيع cدني الجز القانونمن القانون المدني ال
ن01

::د البيع :ة لعقد البيع :

ionصد بها تحرير عقد

ati
oمحالت ال و ال

العمر العمر  من العمر  من سنةسنة أي5050الغ

بما اوو بالهلي االهليقدان االهليةلي فقدان االهلية 

نونن من شرون من شركاءسهم، وتتكسهم، وتتك كك

ماسي ا
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 ثالثا:
طرق داول بالفيها قابلة للت الشركاء يعتبر هذا البيع صحيحا الن شركة المساهمة تقوم على االعتبار المالي و حصص -1

 ن  1.50.التجارية
قابلة  ها غيرفي حالة شركات التضامن يعتبر هذا البيع غير صحيح النها تقوم على االعتبار الشخصي و حصص الشركاء في-2

ن 1.50 و ال يجوز التنازل عنها .للتداول بالطرق التجارية  
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