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(  4عالمات )

السؤال األول:

اتفق ثالثة أشخاص على تأسيس شركة تضامن  ،وبعد أن تم جمع الحصص تبين أن رأس المال ال يف بالمشروع االقتصادي المنوي
إقامته  ،تم عرض االشتراك على ثالثة أشخاص آخرين لكنهم اشترطوا أن تكون مسؤوليتهم بقدر حصصهم  ،وفقاً لذلك أجب عن
سؤالين فقط مما يلي :
 -1هل يمكن ضم أشخاص ليصبحوا شركاء متضامنين بشرط أن تكون مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم ؟
 -2كيف يمكن ضم األشخاص الثالثة اآلخرين ؟
 -3فيما لو تم إدخال الشركاء في الشركة وفقاً لشرطهم بالمسؤولية المحدودة ما الذي يترتب على ذلك ؟
(  3عالمات )

السؤال الثاني:
أجب عن واحد مما يلي :
-1عرف شركة المحاصة وعدد خصائصها واشرح واحدة من هذه الخصائص .
 -2عرف شركة التضامن وعدد خصائها في نقاط دون شرح

(  3عالمات )

السؤال الثالث:
اكتب في واحد مما يلي :
-1عدم قابلية حصة الشريك في شركة التضامن للتداول .
 -2مهام مدير شركة التضامن .

(  5عالمات )

السؤال الرابع:

اتفق الشركاء في شركة تضامن معينة على تعيين مدير للشركة وتم كتابة ذلك في العقد  ،قام المدير بأعمال مخالفة للقانون مما أدى
إلى اتفاق الشركاء على عزله لكنه رفض  ،وفقاً لذلك أجب عن اآلتي :
 -1ماذا يسمى المدير الذي تم تعيينه ؟
 -2هل يحق للمدير رفض عزله ؟
 -3كيف يتم عزل المدير إذا وافق على عزله أو رفض ؟
انتهت األسئلة
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