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 واقتصــــــاد  

 1المدة:                                     ــــــــــــون                                          ـــالمادة: قانــــــــ

 ـــــــاعةــــــــــــــــســـ

 نقط( 8الجزء األول:)

 عرف التاجر. .1

 ما هي عوارض األهلية التجارية؟. 2

 ما هي أصناف األعمال التجارية حسب القانون التجاري؟ أذكر مثال حول كل صنف. . 3

                                        

 المحكمة العليا.لدى  581228رقم  القضية حيثيات

إثر ذلك . تقدم بلدية بو إسماعيل، مع إعطائه مهلة شهر لتسديد المبلغ على مسكن منتحصل السيد "بو حوص ميلود" 

وافق "ص و دج،  500000" فرع البليدة للحصول على قرض بمبلغ ص و ت إواالحتياط "إلى الصندوق الوطني للتوفير 

، لكن إضافي الصندوق الوطني للسكن للحصول على تمويل طلبا إلىبعد ذلك قدم بعد ذلك  القرض.ت إ" على منحه 

 .ص و ت إ"»واالحتياط الصندوق الوطني للتوفير فض بسبب قرض طلبه قوبل بالر

إلى الحالة التي كانا  وإرجاع األطرافالمبرم بين الطرفين ال العقد طقضائية إلب " دعوىالسيد "بو حوص ميلود رفع

من طرف الصندوق  باالستئنافالقرض. وبعد الطعن  اتفاقيةقد. أصدرت محكمة القليعة حكما تلغي فيه عليها قبل التعا

مجلس قضاء البليدة بإبطال اتفاقية القرض ذلك ألن الصندوق الوطني  قضى "ص و ت إواالحتياط "الوطني للتوفير 

لمصالح الصندوق الوطني للسكن للحصول على كان ملزما بتوجيه " بو حوص ميلود" ص و ت إ واالحتياط "للتوفير 

 دعم مالي قبل توقيع اتفاقية القرض مما أوقع " بو حوص ميلود" في غلط جوهري.

بدفع "ص و ت إ"  وبإلزام م 23/10/2006أيدت المحكمة العليا القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 

 .المصاريف القضائية

 المطلوب:

 ."ص و ت إ" واالحتياط للتوفير  والصندوق الوطنيلود" بين السيد " بو حوص مي ةالمبرم قيةاالتفاما هو اسم . 1

 هل محل العقد هو جواب السؤال بماذا التزم الطرفين؟ أم لماذا التزم الطرفان؟. 2

 حدد طبيعة العقد من حيث:. 3

 التكوين. ●

 .تنظيم المشرع  ●

 األثار. ●

 الوطني للتوفير واالحتياط؟ ما هو االلتزام الذي أخل به الصندوق. 4

 ما هو العيب الذي شاب رضا الطرفين؟ عرفه. .5

 لماذا وصف الغلط بالجوهري؟ ما هي أثاره؟. 6

 . أذكر العيوب أخرى التي تشوب الرضا.7
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