
 المستوى : 3 ت إ                                                                     المدة : 2 ساعتين 
 

                       اختبار األول للفصل األول في مادة القانون  
 

 الجزء  األول : ) 06 نقاط(
 
جب على ما يلي :أ  
بين أهم خصائص شركة التضامن.  -  
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .كيف يتم  -  
 

 الجزء الثاني : ) 06 نقاط (
 

 يعتبر عقد البيع من أكثر العقود انتشارا في حياتنا اليومية 
: 2016 أفريلمؤسسة البيان لتسويق التجهيزات المكتبية قامت بالعمليات التالية خالل شهر   

السند 1 : شراء شاحنة نقل البضائع من المورد الرسمي شركة هيونداي و قامت بجميع 
مقصورة الشاحنة بها  أنالقانونية لنقل الملكية و استلمت المبيع ، و عند االستالم تبين  اإلجراءات

 ملصق يغطي خدوشا .
السند 2 : شراء 10 خزائن من المورد يوسف و عند استالمها تبين أن الخزانة غير مطابقة 

هناك خزانة تالفة نسبيا . أنللمواصفات كما   
 السند 3 : اشترت محل تجاري من الوكالة العقارية الرمال و قامت بتوثيق العقد لدى موثق .
السند 4 : السيد عبد الحق عامل بالمؤسسة اتفق مع المسير الياس على أن يقدم له كبش العيد 

 مقابل حصوله على جهاز كمبيوتر البنه رضا .
 

 انطالقا من التعليمة و اعتمادا على ما درست اجب على األسئلة التالية : 
أي من العمليات التالية ليست عقد بيع ؟ بّرر إجابتك ؟ -1  
بالنسبة للشاحنة هل يمكن إبطال عقد البيع ؟ بّرر إجابتك ؟  -2  
. 3و  2هل يعتبر عقد البيع صحيحا في عمليتي السند  -3  
 

 الجزء الثالث : ) 08 نقاط ( 
 السند : 

 الوثيقة رقم 01 : 
مشروع اقتصادي متعلق بتربية الدواجن و كل ما يتعلق بها  إنشاءخالد و احمد صديقان اتفقا على 

، فلجأ  دج 100000000كبيرة تقدر ب  أمواالمالهما غير كاف الن المشروع يتطلب  رأسلكن 
 الشريكين للبحث عن شركاء جدد عن طريق بيع األسهم في السوق .

 الوثيقة رقم 02 :
للمصادقة على قانون  تأسيسيةتم عقد جمعية عامة  للتأسيس األوليةبعد استفتاء كل الشروط 

بعض المكتتبين لم يحضروا االجتماع لكن و كلوا بالنيابة عنهم أشخاصا  أن، غير  األساسي
. األساسيلتوقيع القانون  آخرين  
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 الوثيقة رقم 03 :

المال  رأسبعد مضي سنتين من النشاط قرر خالد الخروج من الشركة فقام ببيع حصته من 
 للشريك أحمد .

 الوثيقة رقم 04 : 
سنوات من انعقاد الشركة توفي احد الشركاء . 03بعد مضي   

 الوثيقة 05 :
االقتصادية و المالية  األزماتبسبب مجموعة من  سنوات من انعقاد الشركة و 10بعد مضي 

دج . 23000000 إلىمالها  رأسانخفض   
 

 
 المطلوب : بناءا على ما درست و ما تمليه الوثائق السابقة :

أذكر نوع االتفاق الذي نشأ بين خالد و أحمد ، ثم عرفه . .1   
ثم قدم مفهوما لها حسب ما نص عليه القانون الجزائري . حدد نوع هذه الشركة بالتبرير ، .2  
معطيات الوثيقة رقم  إلىاستنادا  إجابتكهل طريقة تأسيس هذه الشركة كان صحيحا ؟ مبررا  .3

. 02و الوثيقة  01  
. حدد خصائص هذه الشركة .4  
؟ و لماذا ؟ 03. ما مقدار صحة التصرف الوارد في الوثيقة رقم 5  
؟ 04. ما هي اآلثار المترتبة عن الحدث الوارد في الوثيقة رقم 6  
؟  05. ما هي اآلثار المترتبة عن الحدث الوارد في الوثيقة رقم 7  

 
 

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s




