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( 10درجات)

السؤال األول :بيه مذي صحت العببراث االتيت:
).

 .1يعد حق ممكية المتجر من العناصر المعنوية لممتجر (

 .2يشترط الكتابة في عقد نقل البضائع وال يرتب العقد اثا ار اال بين طرفي العقد اعماال لمبدا االثر النسبي لمعقد(

).

 .3يحق لمدائنين فقط طمب شير االفالس لمتاجر المدين ويشترط ان يطمبو كافة الدائنين معا وان يكون الدين تجاريا ( ).
 .4يجوز ان تتكون الشركة من شخص واحد في شركات التضامن ( ).

 .5يكون لبائع المتجر الحق دائما في التقدم عمى جماعة الدائنين عمى المتجر الستيفاء باقي ثمن المتجر (
 .6المتجر بمعناه القانوني ىو المكان الذي يباشر فيو التاجر لنشاطو التجاري (

).

).

 .7من الشروط الموضوعية لبيع المتجر الكتابة واالىمية وينفذ التصرف بالمتجر بحق الغير بمجرد انعقاد العقد ( ).
 .8يجوز ألطراف عقد نقل البضائع ان يتفقوا عمى اعفاء الناقل من المسئولية عن ىالك الشيء كميا( ).

 .9عقد رىن المتجر من العقود الرضائية وتقع عمى العناصر المادية لممتجر في حالة عدم تبيان العناصر التي يرد عمييا
عقد الرىن ( ).
 .10يكون مشتري المتجر مسئوال عن االلتزامات والحقوق بمجرد انعقاد عقد بيع المتجر وال يجوز لمغير ان يعترض
عمى البيع( ).

(6درجات)

السؤال الثاني :قارن بين كل من:
 .1شركة التضامن وشركة المحاصة.
 .2عقد الوكالة بالعمولة وعقد العمل.

 .3عقد الوكالة التجارية والوكالة المدنية.
( 14درجة)

السؤال الثالث :اذكر في نقاط:
 .1النتائج المترتبة عمى اعتبار االسم التجاري احد العناصر المعنوية لممتجر.
 .2التزامات الوكيل بالعمولة.

 .3اثار عقد الوكالة التجارية بالنسبة لموكيل.
 .4خصائص عقد النقل.

 .5الحاالت التي يجوز فييا لمناقل االمتناع عن تسميم البضاعة لممرسل.
 .6اثار عقد نقل االشخاص.
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( 20درجة)

السؤال الرابع :اجب مع الشرح بالتفصيل:
 .1عقد السمسرة باعتباره من اىم العقود التجارية .

 .2المقصود باإلفالس مع بيان مميزاتو والشروط الموضوعية لشير االفالس والحمول التي تنتيي
بيا التفميسة.

إنتهت األسئمة

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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