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  اختبـــــــــــــــــار املرمس أالول يف مادة القـــــــــــــــانون
  نقاط 06 التمرين األول:

 من بين األركان الموضوعية التي يقوم عليھا عقد البيع نجد المحل: -
 عرف المحل - 1
 اشرح الشروط التي يقوم عليھا المحل - 2

  
  نقاط 06التمرين الثاني:

الشركات التجارية في الجزائر للقانون التجاري ويترتب عن تأسيسھا عدة شروط تختلف باختالف نوع تخضع  -
 الشركة:

 اذكر أنواع الشركات معرفا كل منھا على حدى - 1
 قارن بين طريقة تأسيس كل شركة مبرزا أھم االختالفات. - 2

  
 نقاط 08 التمرين الثالث:

  : 02و  01إليك الوثيقة   
دج، فتوجھوا إلى الموثق  300000على أن يبيعه له بـ  عمرمبنى ورثه عن أبيه واتفق مع  أحمديمتلك  :01لوثيقة ا

لتقديمھا للموثق: عقد الملكية (عن  أحمدالبيع الالزمة، من بيع الوثائق التي كانت بحوزة  بإجراءاتمن أجل القيام 
  .... الخ.22/10/2000طريق اإلرث)، وشھادة الميالد تظھر أن أحمد مولود في 

  
المبنى من أجل المشاركة في إنشاء شركة مقاوالتية واتفق مع ثالثة من  زمالئه على تقديم عمر  اشترى: 02الوثيقة 

مليون دج، وقدم صابر شاحنة حفر ومعدات بناء أخرى، كما قدم توفيق حصته كعمل  100حصص حيث: قدم محمد 
من بدء تشغيل  وبعد مدةيكون الجميع فيھا مسؤولون عن رأسمالھا،  وقرروا انشاء الشركة  بحيثباعتباره مھندسا، 

  واجه زميلھم محمد تھمة تخص دين مالي  أدت لصدور حكم قضائي بحجز أمواله لحين التحقيق معه. الشركة
  

  : المطلوب
  01الوثيقة من خالل:  

 ما نوع عقد البيع المذكور. - 1
 ما ھي التزامات أحمد تجاه عمر؟ - 2
  الذي تم بين أحمد وعمر صحيح أم ال؟ علل اجابتك؟ھل عقد البيع  - 3

  
  02الوثيقة من خالل: 

  -02الوثيقة –حدد أركان عقد الشركة المذكورة في  - 1
 اذكر نوع الشركة التي أنشأھا الشركاء.  - 2
  ماذا يحدث للشركة بعدما حدث لزميلھم محمد.  - 3

  
  أستاذة المــــــــــــــــــــــادة  بالتوفيق ..

علينا تأديتها بصدق ... وال تنسوا وصية الحبيب العلم أمانة 
 المصطفى في حديثه الشريف

"من غشنا فليس منا"  .. تخيل أن نبينا يتبرأ منك ... ال ..ال 
 !! تغش
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