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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة الرتبية الوطنية                                         

ة لشرفا -نوية : العقيد بوقرةالثا                          مديرية الرتبية لوالية الشلف      
 2017/2018 :سيةالسنة الدرا                  تسيري واقتصاد 02والشعبة:  املستوى
 تني عاس�� املدة:       ون        ــــانـــــالق مادة: يف ثالثلثالثي الختبار اا        

 نقاط )  06الجزء األول    ( 
 نقاط )  03(   السؤال األول 

 صفة التاجر  اكتسابعرف التاجر واشرح شروط �
 نقاط )  03(  السؤال الثاني 

 شرح عوارض األهلية التجارية ا�
 نقاط )  06الجزء الثاني   ( 

 السند : 

دمة بحلول فصل الخريف قام السيد عبد هللا باستئجار آلة حرث ( محراث) من السيد عبد الحميد لخ
يقوم  أرضه لمدة ستة أشهر، فالتزم السيد عبد الحميد بوضع المحراث تحت تصرف السيد عبد هللا الذي

 داية كل شهر حسب عقد الكراء المبرم لدى الموثق. بالدفع في ب
 

 أجب عما يلي :من الوضعية واعتمادا على مكتسباتك القبلية  المطلوب: انطالقاالعمل 
 ؟صنف األموال المذكورة في الوضعية حسب طبيعتها ثم حدد نوعها )1
 ؟حدد موضوع االلتزام )2
 ؟ما هو العقد المذكور في الوضعية )3
 ؟ ومن حيث األثرحدد نوع العقد من حيث تنظيم المشرع للعقود )4
           ما هو محل هذا العقد وما هو سببه ؟                                                )5
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ة التجاريةألهلية التجارية 

تئجار آلة حرث باستئجار آلة حرث
وضع المحراثميد بوضع المحراث

 الموثق.  لدى الموثق. 
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أجب عماأجب عمالقبلية اتك القبلية 

؟؟وعها دد نوعها 
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نقاط ) 008الجزء الثالث   ( 
لكاتهم ، وجاره أحمد على بناء جدار للفصل بين ممت سميراتفق السيد  2013في سنة الوضعية االولى : 

جر، فالتزم السيد سمير ببناء الجدار، والتزم السيد أحمد بتوفير جميع مستلزمات البناء من (اآل
 االسمنت.........) ووثقا هذا االلتزام بعقد.

 
حمد أأس السيد اآلجر على ر: أثناء قيام السيد سمير بعملية البناء أسقط بالخطأ وحدة من الوضعية الثانية

 أصابه. فأصابته بجروح ، فالتزم السيد سمير بتحمل كافة مصاريف السيد أحمد إلى غاية أن يتعافى مما
 

 الفترة في منزلال استئجاره على أقاربه احد مع باالتفاق قام الساحل في بيت أمين للسيد الوضعية الثالثة :
 بينهما االتفاق تؤكد وثيقة برامبإ فقاما شهرين، لمدة و الصيفية

 ومما درست أجب عما يلي:  األولىانطالقا من الوضعية 
 ؟ وع هذا االلتزام ( مع التوضيح) حدد ن)1
يث حإذا علمت أن مصدر هذا االلتزام هو العقد المبرم بين الجارين ـ حدد نوع هذا العقد من )2

التكوين واألثر؟  
 : أجب عما يليومما درست انطالقا من الوضعية الثانية 

 ؟  حدد نوع االلتزام الصادر عن السيد سمير)1
 ؟ ثم عرفه ماهو مصدر هذا االلتزام)2
 اذكر المصادر األخرى لاللتزام؟ )3

 : ومما درست أجب عما يليمن الوضعية الثالثة  انطالقا
 عنها؟ ينشأ ماذا و الوثيقة هذه تتمثل ماذا في)1
 ؟  الشرح مع الوثيقة تقسيمات هي ما)2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوفيق ب                      أستاذ المادة: شرفاوي . ج                                                      
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sالوضعالوضعية
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اللتزام ( معهذا االلتزام ( مع التوض
ر هذا االلتزمصدر هذا االلتزام

أجبأجب عما يست ما درست 
؟ ؟ د سمير السيد سمير
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