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السؤال األول:

ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تعميل الخطأ وتفسير الصواب :
 -1عمى الشركات التي قررت االندماج أن تعد حسابات مستقمة عن أعماليا بإشراف مراقبي الشركات
 -2تبدأ الشخصية االعتبارية لمشركة بمجرد تأسيسيا .
 -3موطن الشركة ىو موطن أغمبية من يممك رأس المال .
 -4يجب أن يشترك الشركاء في األرباح .

( عالمتان )

السؤال الثاني:

وضح العبارات اآلتية :
 -1شرط األسد .
 -2مبدأ ثبات رأس مال الشركة .
 -3المفيوم الحديث لنية االشتراك .
 -4التوزيع القانوني لألرباح .
( عالمتان )

السؤال الثالث:
عمل العبارات اآلتية :

 -1تظير نية االشتراك في شركات األشخاص أكثر من شركات األموال
 -2ال يجوز لمشركاء المطالبة باسترداد ما قدموه من حصص في رأس مال الشركة .
 -3بإمكان الشركاء أن يتمسكوا ببطالن عقد الشركة في مواجية الغير إذا كان يعمم ببطالنيا .
 -4عدم تطبيق األثر الرجعي لمبطالن في الشركات .
(  3عالمات )

السؤال الرابع:

ماذا يحدث لو ؟

 -1قدمت الحصة العينية دون تحديد .
 -2تجاىل الشركاء توزيع األرباح والخسائر في عقد الشركة .
 -3األخذ بما أخذ بو المشرع الفرنسي بالنسبة لشرط األسد .
 -4انتياء الموعد المحدد لمشركة دون تحقق الغرض .
 -5تحقق غرض الشركة دون انتياء موعدىا .
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 -6طالب أحد الشركاء المحكمة بحل الشركة .
(  3عالمات )

السؤال الخامس :

عدد في نقاط دون شرح :
-1طرق اندماج الشركة .
 -2أنواع بطالن عقد الشركة .
 -3األركان الشكمية لمشركة .
 -4حاالت تقديم الحصة العينية .
 -5الحصص التي تدخل في رأس مال الشركة .
 -6أنواع الحصص في الشركة .
(  3عالمات )

السؤال السادس :

اشرح بالتفصيل واحداً مما يمي :

-1قسمة الشركة

-2كتابة عقد الشركة .
انتهت األسئمة
مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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