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( 10عالمات )

السؤال األول :
اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي :

 -1يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية في شركة المساىمة مساىمون يممكون ( أكثر من نصف اسيم الشركة المكتتب بيا ،
ما ال يقل عن نصف أسيم الشركة المكتتب بيا  ،نصف أسيم الشركة المكتتب بيا فأكثر  ،كل ما ذكر )
 -2اذا لم يحضر مدقق الحسابات اجتماع الجمعية العامة العادية في شركة المساىمة ( يبطل االجتماع  ،يؤجل االجتماع  ،يتحمل مدقق
الحسابات المسؤولية  ،ال شيء مما ذكر )

 -3تختص الجمعية العامة العادية لمشركة المساىمة بـ (الميزانية السنوية  ،تأسيس الشركة  ،الحصول عمى ترخيص  ،كل ما ذكر )
 -4عمى مجمس إدارة شركة المساىمة المبادرة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد إذا بمغت خسائر الشركة ( أكثر من نصف
رأس المال المكتتب بو – أقل من نصف رأس المال – ربع رأس المال – ليس مما ذكر )

 -5لكي يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية في شركة المساىمة قانونيا يجب أن يحضره المساىمون الذين يممكون ( أكثر من
نصف أسيم رأسمال الشركة المكتتب بيا  ،نصف أسيم رأسمال الشركة فأكثر  ،أقل من نصف أسيم رأس مال الشركة  ،ليس مما ذكر )
(  6عالمات )

السؤال الثاني:
عدد في نقاط دون شرح :

-1حاالت التصفية االختيارية لشركة المساىمة .
 -2أسباب التصفية االجبارية لشركة المساىمة .
(  6عالمات )

السؤال الثالث:
قارن بين الجمعية العامة العادية وغير العادية في شركة المساهمة بشأن ما يمي :

 -1الدعوة لالنعقاد .
 -2االختصاصات .

(  10عالمات )

السؤال الرابع:
اجب عن واحد سؤال واحد فقط :

-1عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة  ،وعدد خصائصيا واشرح بالتفصيل واحدة من ىذه الخصائص .
 -2عرف شركة التوصية باألسيم وعدد خصائصيا واشرح واحدة من ىذه الخصائص .
 -3عرف شركة المساىمة وعدد خصائصيا واشرح واحدة من ىذه الخصائص .
(  8عالمات )

السؤال الخامس :
اكتب في واحد مما يمي :

-1أنواع األسيم من حيث رد قيمتيا
 -2تكوين شركة التوصية باألسيم .
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السؤال السادس :
اتفق  5شركاء أصدقاء عمى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة  ،بيدف القيام بمشروع صغير برأس مال يقدر بـ

 50ألف دينار أردني  ،وحتى

يستطيع الشركاء جمع رأس المال المطموب قاموا بعرض األمر عمى  5شركاء آخرين  ،وبعد مباشرة الشركة ألعماليا أصبح عمييا ديون والتزامات ،

وقد توفي أحد الشركاء  ،وقد اتفق الشركاء عمى أن تكون مسؤولية الورثة غير محدودة  ،أحد الشركاء كان قد طالب بحصة لو من خالل عمل يقوم بو
ويتم تقييمو  ،وآخر طمب تقديم حصة عينية لكنو لم يقم بنقل ممكيتيا لمشركة  ،قل رأس مال الشركة بسبب الخسارة فأراد الشركاء طرح الحصص

لالكتتاب العام لزيادة رأس المال  ،بعد عمل الشركة لفترة ازدادت خسائرىا عن نصف رأس المال ثم زادت لثالثة أرباع  ،ثم ألكثر من ثالثة أرباع  ،في

ضوء ذلك أجب عن خمسة أسئمة مما يمي :

-1ىل االعتبار الشخصي مطموب ىنا  ،وأين ما يشير إلى وجوده في ىذه الحالة ؟
 -2ما ىي طبيعة المسؤولية التي يتحمميا الشركاء نتيجة تراكم الديون عمى الشركة ؟
 -3ىل عدد الشركاء كاف لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة  ،اكتب في الحد األدنى والحد األقصى لعدد الشركاء
 -4ما الذي يترتب عمى وفاة الشريك في ىذه الحالة ؟
 -5ما ىي النتيجة المترتبة عمى عدم نقل ممكية الحصة العينية من الشريك ؟

 -6ىل يجوز لمشركاء طرح الحصص لالكتتاب العام ؟ إذا كانت اإلجابة بال فما ىو الحل لزيادة رأس المال ؟
 -7ما الذي يتوجب عمى الشركاء فعمو في حالة خسارة الشركة أكثر من نصف رأس المال ،أو زادت لثالثة أرباع  ،أو أكثر ؟
لممعتذرين عن إمتحان النصفي األول
أجب عن األسئمة اآلتية :
السؤال األول :

(  10عالمات )

السؤال األول  :وضح العبارات اآلتية :

 -1المفيوم الحديث لنية االشتراك .
 -2االعتبار الشخصي لمشركة
 -3شرط األسد .

 -4مبدأ ثبات رأس مال الشركة .

 -5توزيع أرباح صورية .
السؤال الثاني :

(  5عالمات )

اشرح بالتفصيل :
أحكام توزيع األرباح والخسائر
لممعتذرين عن إمتحان النصفي الثاني :

أجب عن األسئمة اآلتية :

عرف شركة التضامن وعدد خصائصيا واشرح واحدة من ىذه الخصائص .
اكتب في خصائص شركة المحاصة

انتهت األسئمة
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