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الشعبةالمستو و واقتصادثانوي3: ى ـادةتسییر قانون: الم

ـة ـالم الع محاور

الموضوع
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن ع

كاملةمجزأة

األول )05(السؤال

الشركة بعقد الخاصة الموضوعیة األركان

الشركاء- تعدد ـ األول :الركن

بمقتضاه عقد عن عبارة الجزائري التشریع ظل في أكثرالشركة أو شخصان یلتزم
مشروع في منهم كل یساهم عمل،بأن أو مال من حصة بتقدیم وجودمالي من بد فال

تجاریة أو مدینة كانت سواء نوعها كان أیا الشركة عقد في األقل على فال, شخصین
فیها الشركاء بتعدد إال للشركة المعنویة الشخصیة .تقوم

الجزائريأجاز التجاري شخصتأسیسالقانون من المحدودة المسؤولیة ذات الشركة
حصص من قدموا ما حدود في إال الخسائر یتحملون ال أشخاص عدة أو .واحد

الشركة على الواحد الرجل شركة قیام الجزائري المشرع قصر المسؤولیةقد ذات
األخرى الشركات دون وحدها .المحدودة

3×

0,5

الحصص- تقدیم ـ الثاني :الركن

تقدیمهاالحص بدون و الشركة جوهر هي عملها،ص تمارس أن الشركة تستطیع األمرال
نقد أو عمل أو مال من حصته یقدم أن شریك كل على معه یجب .  الذي

01

المشاركة- نیة ـ الثالث :الركن

تحقیق و الشركة إدارة في بینهم المساواة على الشركاء لدى العزم عقد بها ویقصد
و علیهاأغراضها تسفر التي النتائج و المخاطر .قبول

الزمة المشاركة نیة استمرارها،و و الشركة عقد المشاركةلتكوین نیة تخلفت فإذا
على یؤثر ذلك فإن الشركة حیاة مراحل من مرحلة أي في الشركاء أحد لدى

.استمرارها

2×

0,5

الخسائر- و األرباح اقتسام ـ الرابع :الركن

ال االقتصاتهدف المشروع أن على مادي ربح تحقیق إلى تستغلهدشركة الذي ي
خسارة تلحقه فقد أرباحا یحقق قد كما في،الشركة الشركاء جمیع یشترك أن ویجب

الخسائر جمیعا یتحملوا أن و األرباح .اقتسام

خسائرها في ال و الشركة أرباح في یسهم ال الشركاء أحد أن على االتفاق وقع إذا
باطالكا الشركة عقد .ن

2×

0,75
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الثاني )06(السؤال

المساهمة شركة خصائص .شرح

األولى المالي. الخاصیة االعتبار على تقوم المساهمة :شركة

األموال رؤوس تجمیع على لقیامها األموال شركات من المساهمة شركة عنتعتبر
العام لالكتتاب أسهمها طرح المال،طریق لرأس نشاطهاویكون في كبیرة .أهمیة

عددهم بلغ مهما لالكتتاب یتقدم من كل الشركة في مساهما فإن،یعد االعتباروبذلك
بالطرق الشركة حیاة أثناء األسهم تداول بسبب أهمیة له لیس الشركاء بین الشخصي

ال،التجاریة إعساره أو إفالسه أو علیه الحجر أو المساهمین أحد وفاة فإن وعلیه
استمرارهایؤث و الشركة بقاء على .ر

2×

0,5

الثانیة بأسهمه. الخاصیة محدودة فیها الشریك :مسؤولیة

فیها أسهم من یملكه ما بقدر محدودة الشركة التزامات عن شریك كل .مسؤولیة

صف یكتسب ال الشركات من النوع هذا في الشركة،المساهم إلى بانضمامه التاجر ة
بالتزاماتو االلتزام أو التجاریة الدفاتر مسك أو التجاري السجل في بالقید یلزم ال

األخرى .التجار

الشریك إفالس إلى الشركة إفالس یؤدي .ال

3×

0,5

الثالثة الشركاء: الخاصیة لعدد األدنى :الحد

یجوز ال أنه على بنصه الشركاء لعدد األدنى الحد الجزائري القانون یكونحدد أن
سبعة من أقل المساهمة شركات في الشركاء ذل) 07(عدد أنكوعلى یجب فإنه

الشركاء عدد من األدنى الحد هذا .یتوافر

الطبیعیی األشخاص من الشركاء جمیع یكون أن الجزائري القانون یستلزم األمرنلم
ال األشخاص اشتراك معه یجوز المساهمةالذي شركات تأسیس في .معنویة

2×0,5

الرابعة حد.الخاصیة توافر لرأسوجوب :الشركةمالأدنى

بمقدار المساهمة شركة رأسمال یكون أن األقل) 5(یجب على جزائري دینار مالیین
علنیة الشركة لجأت ما المخالفةلالدخارإذا الحالة في األقل على دینار وملیون ،.

تخفی یكون أن متبویجب أقل مبلغ إلى المال رأس واحدة،وعاض سنة أجل في ،
نفس ظرف في تحولت إذا إال السابق، المقطع في المذكور المبلغ تساوي بزیادة

آخر شكل ذات شركة إلى األجل
إنذار بعد الشركة بحل قضائیا المطالبة باألمر معني لكل یجوز ذلك غیاب وفي

الوضعیة بتسویة .ممثلیها

3×0,5
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الخامسة ال. الخاصیة وعنوان :شركةاسم

بذكر متبوعة أو مسبوقة تكون أن ویجب الشركة، تسمیة المساهمة شركة على یطلق
رأسمالها ومبلغ الشركة .شكل

الشركة تسمیة في أكثر أو واحد شریك اسم إدراج . یجوز

2×

0,5

الثالث ) 04(السؤال

للعمل الجماعیة االتفاقیة بطالن .حاالت

و باطلة عالتعد كل األثر بهعدیمة المعمول التشریع ألحكام مطابقة غیر عمل . قة

أداؤه تم عمل عن المستحق ضیاع إلى العمل عالقة بطالن یؤدي أن یمكن .ال

التنظیمی و التشریعیة لألحكام مخالف العمل عقد في بند باطالةكل یكون بها المعمول
األثر عدیم القانون،و بقوة القانون هذا أحكام محله . وتحّل

أوكل االتفاقیات و التشریع بموجب للعمال منحت حقوقا ینقص العمل عقد في بند
الجماعیة األثراالتفاقات عدیم و باطال . یكون

4×1

الرابع 05السؤال

الرسم وهذه : تعریف للمواطنین، تؤدیها خدمة مقابل الدولة تفرضه المال من مبلغ الرسم
بتأدیتها الدولة تنفرد . الخدمة

02

الرسم خصائص شرح

األولى النقود. الخاصیة من مبلغ :الرسم

یمكن علىلال تحصل الذي المواطن یؤدیه أو یقدمه عمالً أو عینیاً ماالً یكون أن لرسم
النقود من مبلغاً یكون أن یجب بل .الخدمة

01

الثانیة إجباریة. الخاصیة بصفة یدفع :الرسم

الرسوم المواطن یدفع یطلبال أن في حر فهو معینة، خدمة على حصوله عند إال
یطلبها ال أو الرسم. الخدمة دفع على مجبراً أصبح الخدمة طلب اختار .فإذا

01

الثالثة خدمة.الخاصیة مقابل یدفع :الرسم

جواز على الحصول رسم مثل بمفردها الدولة تؤدیها منفعة أو خدمة مقابل یدفع الرسم
رخصة أو تجاريسفر سجل أو .سیاقة

01


