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 ســــــــــــــاعت 2التوقيت:                                                  تسيري واقتصاد              الثالثتاملستوى: 

 األستاذ:بوجنـــــــــعد يوسف                                                         2222/2222املوسم الدراسي:

 القانونإختبار الفصل الثاني يف مادة 
 :22اجلزء

 تعتبر األهلٌة شرط لصحة عمد البٌع

 بٌن بالنظر إلى أهلٌة المتعالدٌن متى ٌكون عمد البٌع صحٌحا. -
 بٌن بالنظر إلى أهلٌة المتعالدٌن متى ٌكون عمد البٌع باطال بطالنا مطلما. -

 :22اجلزء

 10السند

لتجارة العاب األطفال وكانت حصصهم فً رأس المال أسس اإلخوة لصً،لؤي وعدي مؤسسة 

 كماٌلً:

 :دج.5000000حصة السٌد لؤي 
  حصة السٌد لصً: مبنى إداري كممر للشركة وثالث سٌارات نفعٌة فكانت لٌمة حصته

 دج.7000000
  دج لكنه ال 4000000حصة السٌد عدي: هً العمل كمحاسب فً الشركة ولدرت حصته بـ

 ذا لطبٌعة نوع الشركة .ٌسجل فً رأس مالها وه

 :10السند

خالل سٌر نشاط المؤسسة توفً السٌد لؤي لٌطالب ابنه االكبر ٌوسف االنضمام كشرٌن خلٌفة 

 ابٌه تم لبول طلبه من طرف المحامً واتمام االجراءات المانونٌة وفك المانون الجزائري

 :10السند

شب حرٌك على كامل المخزون مع أحد المتعاملٌن  26/12/2021بعد اتمام صفمة بتارٌخ 

وتسبب فً خسائر فادحة مما تسبب فً افالس الشركة كما بمى على عاتمها دٌن لصالح أحد 

 الموردٌن لم تسدده المؤسسة بعد.

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 بيةــزائرية الديمقراطية الشعــهورية الجـــالجم

 وزارة التربية الوطنية                                                                                                                    

 مـــؤسسة التربية و التعليم الخاصة  عمــمج 

 البــــــليدة -الســنجــــــاب   -                                                                                                                      

 

 من خالل مكتسابتن و السندات الممدمة اجب على ماٌلً المطلوب:

 مانوع العمد المبرم بٌن االخوة؟عرفه. .1
 وهل ٌجوز أن تكون بهذا الشكل أم ال؟ولماذا؟ 01ً السندحدد نوع الحصص التً وردت ف .2
 اشرح باختصار األركان الموضوعٌة الخاصة لهذا العمد؟ .3
 استنتج نوع هذه الشركة مع تحدٌد كٌفٌة تسمٌتها. .4
 ماهً االجراءات المانونٌة المتخذة بعد وفاة السٌد لؤي؟ .5
ى عاتك الشركة ؟برر بأي طرٌمة سٌحصل المورد على دٌنه المتبمى عل 02حسب السند  .6

 إجابتن؟

 :20اجلزء

 .ًالسٌد رضا: نعم من مع 

 .السٌد سعٌد: أنأ سعٌد اتصل من هاتف الشركة 

 .السٌد رضا: هل من جدٌد حول االتفاق الذي دار بٌننا 

  السٌد سعٌد: نعم لمد تمكنت من الحصول على مكونات خلطة الشكوالطة الممٌزة التً تموم

شركتنا باستعمالها بعد االطالع على بعض األوراق والتمارٌر التً استطعت تجمٌعها والتً 

 ٌستعملها رئٌس لسم االنتاج.

 .السٌد رضا: سوف نحطمهم وٌبمى السوق لنا 

 ٌد سٌفٌد شركتكم وال تنسى لطعة االرض التً وعدتنً بها.السٌد سعٌد: هذا بالتأك 

 من خالل الوضعٌة ومكتسابتن اجب على ماٌلً: المطلوب:

 ماهو االلتزام الذي اخل به العامل سعٌد؟ .1
 ماهً شروط اعتبار العامل مخال بهذا االلتزام؟ .2
 فمط؟لماذا؟هل ٌجب على العامل أن ٌبمى ملتزما بذلن االلتزام أثناء فترة العمد  .3
هل ٌمكن لصاحب العمل تغٌٌر عمل سعٌد من لسم االنتاج الى لسم المحاسبة والمالٌة؟مع  .4

 ذكر السبب.
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 التصحيح النموذجي الختبار الفصل الثاني يف مادة احملاسبت

 :22اجلزء

 تبيين بالنظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع صحيحا. .0

  البٌع،ذلن أن االرادة التً ٌنشأ عنها التراضً البد لها من التمٌٌز.األهلٌة شرط لصحة عمد 
  ًسنة كاملة،على أن ٌكون متمتعا بمواه  11ٌكون تمٌٌز الشخص كامال ببلوغه سن الرشد وه

العملٌة اي غٌر مصاب بعارض من عوارض فمدان األهلٌة كالعته أو الجنون أو السفه أو الغفلة 

 ولم ٌحجر علٌه.
 ظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع باطال بطالنا مطلقا:تبيين بالن .2

ٌشترط لصحة أي تصرف لانونً،أن ٌتحمك فً ابرامه األهلٌة الالزمة لذلن وال ٌكون أهال 

سنة أو العته  16لمباشرة حموله المدنٌة من كان فالد التمٌٌز لصغر فً السن أي إذا لم ٌبلغ 

 أو الجنون.

 البٌع باطال بطالنا مطلما إذا أبرمه فالد التمٌٌز الحد األسباب المذكورة.وعلٌه ٌعتبر عمد 

 :22اجلزء

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم العمد المبرم بٌن اإلخوة هو عمد الشركة وٌعرف على أنه  .1

شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل 

 من المانون المدنً الجزائري. 416وفك المادة  تحقيق األرباح أو مال أو نقد تهدف إلى
 نوع الحصص الممدمة هً: .2

 دج5000000السٌد لؤي لدم حصة نمدٌة تتمثل فً مبلغ  . أ
 دج.7000000السٌد لصً لدم حصص عٌنٌة تتمثل فً مبنى وسٌارات لٌمتهم  . ب
 دج4000000السٌد عدي لدم حصة عمل تمٌٌمها بمٌمة  . ت

 األركان الموضوعٌة الخاصة تتمثل فً  .3
ٌمكن أن ٌموم شخص واحد بتأسٌس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولٌة  تعّدد الشركاء:  . أ

المحدودة والشخص الوحٌد،أما بالً الشركات التجارٌة والمدنٌة فال ٌنبغً أن تتأسس بدون تعدد 

 الشركاء)شخصان أو أكثر(.

ركة فبدون تمدٌمها ال تستطٌع الشركة أن تمارس الحصص هً جوهر الش تمدٌم الحصص:  . ب

االت...(أو حصة عمل)كخبرة -سٌارة-عملها،وٌمكن أن تكون الحصص نمدٌة)نمود( أو عٌنٌة)مبانً

 الشرٌن فً مجال الشراء والبٌع(.

وهً الرغبة اإلرادٌة فً إنشاء الشركة والتعاون اإلٌجابً بٌن الشركاء والمساواة  نٌة المشاركة: . أ

 ً المراكز المانونٌة أي ال ٌكون بٌنهم تابع وال متبوع.بٌنهم ف

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3as.ency-education.com



 بيةــزائرية الديمقراطية الشعــهورية الجـــالجم

 وزارة التربية الوطنية                                                                                                                    

 مـــؤسسة التربية و التعليم الخاصة  عمــمج 

 البــــــليدة -الســنجــــــاب   -                                                                                                                      

 

تخضع كٌفٌة تمسٌٌم األرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحٌث ٌحدد  التسام األرباح والخسائر:د. 

 نصٌب كل شرٌن من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته فً رأس مال الشركة.

 لمبول انتمالها الحد ورثتهنوع الشركة هً شركة ذات مسؤولٌة محدودة وذلن . 4

 اسمها التجاري،نوعها،راس مالها ٌتم تسمٌتها على النحو التالً:

 بعد وفاة لؤي سوف تنتمل كل حصص ابٌه الٌه وهذا بعد تعدٌل العمد التأسٌسً.5

ٌتم تصفٌة الشركة وتعٌن المحكمة خبٌرا فً المحاسبة للمٌام بجمٌع دٌون الشركة وٌتم دفع الدٌون  .6

 حمةالمست

 :20اجلزء

 االلتزام الذي اخل به العامل سعٌد هو عدم المحافظة على أسرار العمل. .1
 شروط اعتبار العامل مخال بهذا االلتزام: .2

 . أن ٌؤدي إفشاء األسرار إلى الحاق ضرر بصاحب العمل 
 .أن تكون المعلومات التً تحصل علٌها العامل سعٌد غٌر معروفة لدى كافة العمال 

لائما حتى بعد انتهاء مدة العمد،ذلن ألنه ٌظل خطرا خاصة إذا استغلت من لبل كال بل ٌبمى  .3

 األخرٌن فً األضرار بصاحب العمل.
ال ٌمكن ألن العمل الجدٌد ٌختلف اختالفا جوهرٌا عن العمل األصلً ولد تم التعالد مع السٌد  .4

 سعٌد على العمل فً لسم االنتاج ولٌس بمسم المحاسبة.
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