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أجب عن األسئمة التالية:
(  3عالمات )

الدؤال األول:
صحح العبارة إذا كانت خاطئة :

 -1اعترف القانهن بذركة الرجل الهاحد في شركة التزامن .
 -2الذركاء الستزامشهن ،مركزهم القانهني مثل الذركاء السهصهن في شركة التزامن .
 -3يذترط ان تتألف شركة التهصية البديظة من شريك متزامن وآخر مهصي .
( عالمتان )

الدؤال الثاني
ما الحكمة من العبارات اآلتية  :اختر اثنتين فقط

 -1يتحدد نظاق حظر اشتراك الذريك السهصي في إدارة شركة التهصية البديظة  ،بأعسال االدارة الخارجية التي تتظلب تسثيل الذركة امام الغير،
مثل البيع أو الذراء أو القرض أو االترال بالجسههر إلخ !
 -2حرمان الذريك السهصي من أن يكهن مدي اًر لذركة التهصية البديظة رغم أنه يجهز تعيين مدي اًر أجشبياً عن الذركة !
 -3عدم تقرير الذخرية االعتبارية لذركة السحاصة !
( عالمتان )

الدؤال الثالث
ما هه تفديرك لمعبارات اآلتية  :اختر اثنتين فقط

 -1جهاز مباشرة أي شخص من األشخاص السسشهعين من مباشرة التجارة بحكم القانهن أن يكهن شريكاً مهصياً في شركة التهصية البديظة .
 -2عدم جهاز تشازل الذريك السهصي في شركة التهصية البديظة عن حرته للغير .
 -3اعتبار شركة التهصية البديظة من شركات األشخاص في الهقت الذي يكهن فيه الذريك السهصي مدؤول عن ديهن الذركة بقدر حرته .
(  4عالمات )

الدؤال الرابع
اكتب االجابة الرحيحة :

 -1يسكن عزل السدير في شركة التهصية البديظة عن طريق ( االجساع – األغلبية – الثلثين – ليس مسا ذكر )
 -2للذريك السهصي في شركة التهصية البديظة القيام بأعسال ( االدارة الداخلية – االدارة الخارجية – االدارة الخاصة – كل ما ذكر )
 -3إذا قام الذريك السهصي بأعسال اإل دارة الخارجية لذركة التهصية البديظة بشاء على وكالة الذركاء الستزامشين ،فيبقى في مهاجهتهم (
شريكاً مهصياً – شريكاً متزامشاً – شريكاً مهصياً متزامشاً – ليس مسا ذكر )
 -4ال يجهز ألي شريك في شركة السحاصة أن يتررف في حرته اال بسهافقة ( الذركاء – اغلبية الذركاء – ثلثي الذركاء – ليس مسا ذكر )
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(  4عالمات )

أجب عن سؤالين فقط مما يمي مع الذرح الهافي :
أسس أحسد وفادي وعسر وساهر شركة تزامن  ،ط أر ما يدتجد في عسل الذركة وتظلب األمر التعديل في عقد الذركة  ،لكن ساهر رفض

التعديل  ،وقد اتفق الذركاء األربعة على تعيين الذريك عسر مدي اًر للذركة في العقد  ،قام عسر ببعض التررفات الزارة بالذركة والتي ال
تحقق مرلحتها ولم يقدم حدابات صحيحة للذركاء  ،لذلك قرر الذركاء الثالثة عزل السدير عسر دون مهافقته  ،على ضهء ذلك :
 -1تحدث عن مدى جهاز التعديل في عقد الذركة .
 -2هل يحق لداهر رفض التعديل ؟ وما هي الشتيجة السترتبة على رفزه للتعديل ؟
 -3ما الشتيجة السترتبة على عدم قيام السدير عسر بتقديم حدابات صحيحة ؟
 -4هل يحق للذركاء الثالثة عزل السدير عسر دون مهافقته ؟ اشرح ذلك

إنتهت األسئمة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتهفيق
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