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 السؤال األول :

 الخاصة النقضاء الشركةاشرح االسباب   -1

 البائعأذكر التزامات  -2

 

 السؤال الثاني :

دج  من السيد  300000اشترى السيد " نورالدين "  حاسوب  بمبلغ    02/04/2020في 

 05/03/2008" توفيق " المولود بتاريخ 

 :  المطلوب

 ما نوع العقد  المبرم  ؟  عرفه -1

 حدد المحل بالنسبة للسيد " توفيق  ، مبينا شروطه -2

 ؟ من  يلتزم بتسلم الحاسوب ؟ و لماذا -3

  هذه العملية ؟ برر اجابتك ألجراءل قانونا ههل السيد " توفيق مؤ -4

 

 السؤال الثالث 

اتفق خمسة أشخاص على انشاء شركة  في مجال االستيراد و التصدير  لألدوات           

و اللوازم المدرسية  ،  حصصها غير قابلة للتداول  ،  وقع اكراه على احد الشركاء في 

 بعد مــــدة .  توقيع العقد مما تسبب في وفاته 

 : المطلوب

  ؟ عرفه ما نوع العقد المبرم  -1

 ل اجابتك حدد طبيعة الشركة ؟  عل -2

 بين كيفية تأسيسها  -3

 ما نوع البطالن  الذي وقع على الشريك ؟  علل  -4

 هل تستمر الشركة بوفاة  هذا الشريك ؟  برر اجاابتك -5

 

 السؤال األول :

 اشرح االسباب الخاصة النقضاء الشركة  -1

 أذكر التزامات البائع -2

 

 السؤال الثاني :

دج  من  300000حاسوب  بمبلغ   اشترى السيد " نورالدين "   02/04/2020في       

 05/03/2008السيد " توفيق " المولود بتاريخ 

 :  المطلوب

 ما نوع العقد  المبرم  ؟  عرفه -1

 حدد المحل بالنسبة للسيد " توفيق  ، مبينا شروطه -2

 من  يلتزم بتسلم الحاسوب ؟ و لماذا ؟ -3

  هذه العملية ؟ برر اجابتك إلجراءل قانونا ههل السيد " توفيق مؤ -4

 

 السؤال الثالث 

اتفق خمسة أشخاص على انشاء شركة  في مجال االستيراد و التصدير  لألدوات           

و اللوازم المدرسية  ،  حصصها غير قابلة للتداول  ،  وقع اكراه على احد الشركاء في 

 بعد مــــدة .   توقيع العقد مما تسبب في وفاته

 : المطلوب

 ؟ عرفه  ما نوع العقد المبرم  -1

 حدد طبيعة الشركة ؟  علل اجابتك  -2

 بين كيفية تأسيسها  -3

 ما نوع البطالن  الذي وقع على الشريك ؟  علل  -4

 هل تستمر الشركة بوفاة  هذا الشريك ؟  برر اجاابتك -5
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