جامــــعـة فــــلســـطين
رقم المساقLAW2319 :
اسم المساق :شركات وافالس
تاريخ االمتحان5102/10/10:
زمن االمتحان :ساعة
استخدام اآللة الحاسبة (ال)

اسم المحاضر:د :خالد أبو طه
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة :القانون والممارسة القضائية
القسم  /التخصص :عام
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

االمتحان النصفي
الفصل الدراسي الثاني
5102- 5100

( 0درجات )

السؤال األول :ضع/ي عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية:

 ) ( - 1يجوز لدائني أحد الشركاء االعتراض على مد أجل الشركة ويترتب على ذلك وقف أثر االمتداد في حقه .
 ) ( - 2يقع باطالً كل اتفاق يقضي بحرمان الشريك من طلب الحل القضائي .
 ) ( - 3يسأل المصفي في مواجهة الشركة والغير عن األخطاء التي يرتكبها في التصفية كمسؤولية الوكيل المأجور.
 ) ( - 4الحصة بالعمل ال تدخل في تقدير رأسمال الشركة.
 ) ( - 5لم يجز المشرع الفلسطيني لألشخاص المعنوية أن يكونوا شركاء في شركات التضامن .
 ) ( - 6ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو ما على ما يتمتع به من ثقة مالية .
 ) ( - 7على دائني الشركة مطالبتها بالوفاء بالدين والحصول على حكم ضدها قبل التنفيذ على أموال الشريك الخاصة.
 ) ( - 8ألي متضرر من قرار المراقب بشطب تسجيل شركات التضامن أن يطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خالل
ستين يوما ً.
( 2درجات )

السؤال الثاني :ما المقصود بكل من:
 - 1عقد الشركة.

 - 3شركة المحاصة.

 - 2عقد اإلسترداف.

 - 4الشركة الفعلية .

 - 5حصة األسد.

( 0درجات )

السؤال الثالث :ما هي اآلثار المترتبة على كل من:
 - 1االعتراف بالذمة المالية المستقلة للشركة .
 - 2بقاء الشخصية المعنوية للشركة خالل مرحلة التصفية .

( 3درجات )

السؤال الرابع:

" تنقضي شركات األشخاص باألسباب العامة ،اضافة إلى أسباب خاصة تتركز كله ا حول زوال االعتبار الشخصي،
كانسحاب أحد الشركاء" إشرح/ي ذلك.
السؤال الخامس :أذكر خصائص كل من:
 - 1شركات التضامن.

( 0درجات )

 - 2شركات التوصية البسيطة.

إنتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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