
2018/2019الموسم الدراسي: -أم علي  –ثانوية المجاهد براكشي ابراهيم 
 ساعة 02تسيير واقتصاد                                                                                    المدة:  2القسم: 

  قانونفي مادة ال ثانياختبار الثالثي ال                                          
 

 الجزء األول:

 ، المنقول حسب المآل.عرف ما يلي: الحق الذهني، األموال -1

 بيّن إلى ماذا تستند الحقوق السياسية ولمن تثبت، وما هي أنواعها مع الشرح. -2

 الجزء الثاني:
 مع تصحيح الخطأ إن وجد: أجب بصحيح أو خطأ

 الحقوق الخاصة ال تثبت لكل الناس، فهي تثبت فقط للمواطن الجزائري دون األجنبي.  -1

 الدرجة االولى.تسمى بقرابة مباشرة من  "هيثم"والحفيد  "يلع"القرابة التي تكون بين الجد  -2

 .حق اإلرث يعتبر من الحقوق المالية التي يمكن استغاللها والتعامل بها -3

 السفيه هو مبذر المال على غير مقتضى العقل، لهذا صنفه القانون ضمن عديمي األهلية. -4

 ان الذي يختاره الشخص لممارسة نشاطاته طن المختار هو الذي يطلق على المكالمو -5

 المدعيقوالت هي التي تقع في موطن المحكمة المختصة في دعاوى المنحسب قانون اإلجراءات المدنية فإن  -6

 الجزء الثالث:

 الوضعية:

لألشغال العمومية على تجديد قنوات المياه الصالحة للشرب إلحدى  الهضاباتفقت بلدية تبسة مع شركة 

األحياء مقابل مبلغ مالي محدد بموجب عقد مبرم بين الطرفين، فباشرت الشركة عملها وسخرت كل 

التي كانت ثابتة ومستقرة  المثمرة األشجارالتي تحتاج لها لتأدية واجبها، كما قامت بنزع بعض  اآلالت

 هيل العمل.لتس

، ولكن بسبب تاخر البلدية عن دفع مستحقات الشركة، المنازلالجديدة لكل  األنابيبأنهت الشركة توصيل 

 ويضرفعت هذه األخيرة دعوى لدى الجهة المختصة تطالب البلدية بالتع

 
 المطلوب:

 ؟لكل منهما  وبين كيف تبدء شخصيته القانونية ،البلدية ؟ عرفهالشركة وما نوع الشخص القانوني الي تمثله  -1

 ما نوع االسم الذي تحمله الشركة ؟ وما هي أنواع االسم األخرى دون شرح -2

 ما نوع الحق لهذه الصفقة بين البلدية والشركة؟ اشرحه -3

 المختصة التي ستلجأ إليها الشركة لطلب التعويضات من البلدية؟ما هي الجهة  -4

 صنف ما تحته خط في الوضعية حسب طبيعة األموال  -5

 بالتوفيق للجميع                                                                                                         
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معمع تصحيح أو خطأبصحيح أو خطأa الثاني:الجزء الثاني:
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