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  األول : الجزء

 النقضاء الشركة العـــــامة اشرح االسباب  

 

 :  الثاني الجزء

تتكون  شركة  " الونشريس " لألشغال العامة  من  خمسة  و أربعون شريكا ،   

مليون دينار  ،  و الحصص  غير ممثلة في سندات  15تقدر مجموع الحصص بـ 

 قابلة  للتداول 

 بعد ثالث سنوات من النشاط  توفي  شريك و ترك  عشرة  ورثة  .   

 : المطلوب

 رفها ما طبيعة الشركة  ؟  ع -1

 أذكــــــر خصائصهــــــا غير الواردة في السند  -2

 هل يمكن انضمام هؤالء الورثة  للشركة  ؟ يرر اجابتك  -3

 بين أسباب انقضاء هذه الشركــــــة   -4

 

  الثالث الجزء

أسس " عبد الكريم " رفقة  أربعة من أصدقائه  مشروع في مجال االعالم األلـــي   

  ، حيث تم تحرير وثيقة  بينهم لدى مكتب الموثق  ولكن دون القيام بإجراءات  الشهر

 تم توظيف  ثالثة  عمال دائمين  مختصين في هذا المجـــــال   

 :  المطلوب

 موثق ؟  عرفهاما ذا تمثل الوثيقة التي حررها ال -1

تحرير وثيقة  بين عبد الكريم و أصدقائه ؟  ماهو الركن الذي يمثله   -2

 اشرحـــه

 ماذا يترتب عن عدم القيام بإجراءات  الشهر ؟  -3

 ماهي إجراءات  الشهر ؟ 

 ما نوع  عقد العمل  المبرم مع العمال ؟  برر اجابتك  -4

 

  األول : الجزء

 النقضاء الشركة  العـــــامةاشرح االسباب  

 

 :  الثاني الجزء

، شريكا  خمسة  و أربعون  من تتكون  شركة  " الونشريس " لألشغال العامة   

مليون دينار  ،  و الحصص  غير ممثلة في سندات  15مجموع الحصص بـ  تقدر

  قابلة  للتداول

 بعد ثالث سنوات من النشاط  توفي  شريك و ترك  عشرة  ورثة  .   

 : المطلوب

 طبيعة الشركة  ؟  عرفها  ما -1

 غير الواردة في السند  أذكــــــر خصائصهــــــا -2

 ر اجابتك ؟ ير هل يمكن انضمام هؤالء الورثة  للشركة  -3

 بين أسباب انقضاء هذه الشركــــــة   -4

 

  الثالث الجزء

 االعالم األلـــيأسس " عبد الكريم " رفقة  أربعة من أصدقائه  مشروع في مجال   

  ولكن دون القيام بإجراءات  الشهر  الموثقلدى مكتب  وثيقة  بينهم، حيث تم تحرير 

 عمال دائمين  مختصين في هذا المجـــــال  ثالثة  تم توظيف   

 :  المطلوب

 ما ذا تمثل الوثيقة التي حررها الموثق ؟  عرفها -1

؟  تحرير وثيقة  بين عبد الكريم و أصدقائه ماهو الركن الذي يمثله   -2

 اشرحـــه

 ماذا يترتب عن عدم القيام بإجراءات  الشهر ؟  -3

 ماهي إجراءات  الشهر ؟ 

 مع العمال ؟  برر اجابتك ما نوع  عقد العمل  المبرم  -4
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