
                                                                                                                                 باتنة –جامعة الحاج لخضر 

                                                                    كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

                                                                     السنة األولى ل  م  د

                                                                     طلبة الذيون(      إمتحان ) 

السداسً الثانً فً مقٌاس محاا اإلجابة النموذجٌة إل  

 القانو  الحجاري

 :ل( في خانة اإلجابة الصحيحة للسؤاxضع عالمة )والسؤال: إجابة 

 : مسك الدفاحر الحجارٌةٌعحبر  – 1ج

على كل قائم بعمل تجاري. إلتزام                                                 .      على عاتق التجارإلتزام     

 عمال حجارٌا هو: " الوكٌل بعمولة " المعٌار المعحد به إلعحبار نشاط - 2 ج

 .التداول معٌارمعٌار المقاولة.                                                          معٌار اإلحتراف.            

 ": مهلة الوفاء"  حعحبر – 3 ج

  منح القاضً للمدٌن مهلة للوفاء بالدٌن.                 .                    الدائن للمدٌن مهلة للوفاء بالدٌنمنح             

 شراء المنقول بقصد إعادة بٌعه ٌعحبر عمال حجارٌا منفردا: – 4 ج

تحقٌق الربح . دون إشتراط                                                                         . إذا حقق ربحا               

 ج 5 – حسقط الدعاوى الناشئة ع  السفحجة بمضً:

سنة واحدة..               

ثالث سنوات.       

 اإلفالس هو : – 6 ج

عدم قدرة الشخص على تسدٌد دٌونه.                                           توقف التاجر عن تسدٌد الدٌون التجارٌة.                

 ج 7 – شراء الحاجر للواات زٌحٌة قصد حعلٌقها فً ماله الحجاري ٌعحبر:

قصد إعادة البٌع وقت الشراء. إلنتفاءعمال مدنٌا                                                      عمال تجارٌا بالتبعٌة.    

 ج 8 – ٌخضع إثبات عقد الشركة لـ:

لمبدأ حرٌة اإلثبات.                                                                               .لمبدأ اإلثبات المقٌد    

 المصدر الثانً للقانو  الحجاري بعد الحشرٌع الحجاري هو:  – 9 ج

 مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة.                               التشرٌع المدنً.                         .العرف التجاري 
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 ج 11 – ٌعحبر الصرف :

. عمال تجارٌا بحسب شكله.                                               عمال تجارٌا بحسب موضوعه   

 ج 11 – حضم  القانو  المدنً الرومانً بعض القواعد الحجارٌة منها:

 نظام القرض البحري.                                                                                      .                                                           الكمبٌالة             

 إلى: العرفًٌعود سبب حسمٌة القانو  الحجاري بالقانو   – 12 ج

 العرف أحد مصادره.أن  أنه نشأة نشأة عرفٌة.                                                                 

ج 13 – حنص المادة الرابعة م  القانو  الحجاري الجزائري: " ٌعد عمال  حجارٌا بالحبعٌة حلك األعمال الحً ٌقوم بها 

الحاجر والمحعلقة بممارسة الحجارة أو ااجات محجره واإللحزامات بٌ  الحجار" ، لذا فإ  نص هذه المادة دلٌل على أ  

 المشرع الجزائري قد:

فً تطبٌق القانون التجاري. الموضوعٌةفً تطبٌق القانون التجاري.                 أخذ بالنظرٌة  الشخصٌةأخذ بالنظرٌة    

 نادا ـإسحقة ـقاللٌة مطلـــإسحو  المدنً ــــالقانع  القانو  الحجاري بإسحقاللٌة  الالحٌنٌةنادت العدٌد م  الدول  – 14 ج

 إلى اجة أ  :

كان للقانون التجاري مزاٌا البد أن تعمم كالسرعة والتبسٌط والبعد عن الشكلٌات وحرٌة اإلثبات. إذا   

أن للقانون التجاري أصالته فً عدة موضوعات ال نجد لها سندا إال فً القانون التجاري كاإلفالس.   

 ج 15 – حعحبر األوراق الحجارٌة أسرع م  اواالت الاق فً حاوٌل الاقوق المالٌة بٌ  األشخاص بسبب :

.تحرٌرها لدى الموثق بسبب                 .نقل الحق من مدٌن إلى مدٌنبسبب   .            تقنٌة التظهٌربسبب    

 ج 16 – حعحبر  " مجموعة سفاري " مجموعة حقنٌنات فرنسٌة طبقت فقط على: 

كل من مارس عمل تجاري.                                                       كل شخص مقٌد فً السجل التجاري.   

ج 17 – إذا وجد القاضً الٌ  للنزاع الحجاري أادهما ورد فً القانو  المدنً وثانٌهما ورد فً القانو  الحجاري فإنه 

 ٌرجح الال الوارد فً القانو  الحجاري حأسٌسا على:

رج القوانٌن. مبدأ تدقاعدة الخاص ٌقٌد العام.                                                                                  

  ج 18 – ٌقصد بالمضاربة:

.       السعً لتحقٌق الربح                                                             دفع الضرٌبة.                                  

 ج 19 – مسؤولٌة الشرٌك فً شركة المساهمة :

مسؤولٌة غٌر محدودة. غٌر مسؤول.                                        .          الشركةحصته فً رأسمال فً حدود     

  ج 21 – فً منازعات الحجارة الدولٌة ٌخحص بالفصل فً النزاع :

                القسم التجاري.                                                                              األقطاب المتخصصة.  
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