
 2019/  2018الموسم الدراسي :                                 تاوقريت              –ثانوية زروقي الشيخ 
ـــــــالمــــــدة : س                            ت إ                                  03القسم :  ــــ ــــ ـــــــاعـــــــــــــــــــ ـــــ ــــ  ةـ

 
 في مادة القـانون  المحروس الفرضض

   نقاط ) 04(  الجزء األول
أسس مجموعة من االصدقاء شركة على اساس التعاون االيجابي فيما بينهم و السعي لتحقيق الهدف الذي قامت 

 من اجله الشركة .
 :  المطلوب

 اشرح االركان الموضوعية الخاصة المشار اليها في السند 
 

 نقاط )  08(    الجزء الثاني
 الل تحرير وثيقة لدى الموثق .أسس معاذ و اربعة من اصدقائه مقاولة تنشط في مجال نجارة االلمنيوم من خ

 : بناء على السند و على ضوء ما درست :  المطلوب
 عرف الوثيقة التي حررها الموثق -1

 اشرح االجراء الذي قام به الموثق -2

 خالد الى هذه المقاولة معتقدا أنها مقاولة تنشط في مجال نجارة الخشب  ضمان-3

 قاد خالد على هذه المقاولة بين أثر إعت-

 ؟  ماهي االسباب العامة النقضاء هذه المقاولة-4

 
 نقاط )  08(     الجزء الثالث

دون تحرير أي وثيقة تثبت هذا دج ،  6000000بمبلغ  2م 500اشترى السيد منصور قطعة أرض مساحتها 
العقد .

 : بناء على السند و على ضوء ما درست :  المطلوب
 عرف نوع هذا العقد  -1

 هل يعتبر هذا العقد صحيحا ؟ و لماذا ؟ -2

 ماذا تمثل قطعة االرض في هذا العقد ؟ و ما هي شروطه ؟ -3
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sلجزءالجزء األssأسس مجأسس مجموعة
ن اجله الشرمن اجله الشركة .

: : ب طلوب
ح االركان الموشرح االركان الموضوع

نقاط ) نقاط )  08
صدقائه مقاولةن اصدقائه مقاولة تنش

ى ضوء ماو على ضوء ما درست
ثق الموثق 
ثق 

 مقاولة تنشط أنها مقاولة تنشط في
ة

 دون تحريدون تحرير أي،دج ،  
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 2019/  2018ال�TسV ال�راسي :                                 تاوق	US              –ثانSTة زروقي ال�Rخ 
 : VWة : س                            ت إ                                  03الق� ةـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــال�ــــــ

 
 في مادة القـانون  المحروس  الفرضتصحيح   

 نقاZ )   04(  الXYء األول
 تع�د الR	]اء : ......................-

 ن�ة ال�Rار]ة : .....................-

 نقاZ )  08(    الXYء ال�اني
 عق� الR	]ة : .......................................-1

 ...........................................ال^[ا\ة : -2

3- � وقع خال� في الغلd م�ا جعل رضا خال� م�TRا \اح� ع�Tب ال	ضا ال[ي تTbله aل` \_الن العق

 االسgاب العامة النقfاء عق� الR	]ة : -4

............ 

 
hء ال�الXY08(     ال  ( Zنقا 

� مTijر ق_عة أرض مWاح[ها �Wال k	]لغ  2م 500اشg�\6000000  ، دج �دون تn	S	 أm وث�قة ت�Ug هlا العق
. 

� و على ضTء ما درسU :  ال�_لTبjWاء على الjب : 
  عق� ال�gع : ........................................ -1

  الن ال^[ا\ة مq االج	اءات الpRل�ة في عق� ب�ع العقارات  العق� صn�nا . oع[g	 ال-2

3- m	]R�قل مل^�[ه للjائع بgم الX]يل mlال : ( ع�g�ال ) لn�ل ال��ت 

 ش	وZ ال��gع : 
-................ 

-................... 

-................ 
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sء األXYءالXYالss--د ا�تعتع
ن�ة الن�ة ال�Rار]-

نقا0808Z( (     ل�انيXYء ال�اني aa....... : ة[	Rال � الR	]ة : .عق
............................ة : 

d م�ا جعلي الغلd م�ا جعل رض
fاء عق� الالنقfاء عق� الR	]ة

\00000000�gلغ \�gلغ 2م50

ي عق� ب�ع العقاراة في عق� ب�ع العقارات
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