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أجب عن جميع األسئمة اآلتية:

السؤال األول:

( 30درجة )

 )1وفر القانون التجاري حماية للمتجر من المنافسة غير المشروعة بمنح صاحبو المتضرر رفع دعوى المنافسة غير
المشروعة .في ضوء ما سبق ،اشرح تفصيالً شروط وأعمال دعوى المنافسة غير المشروعة والجزاءات المترتبة
علييا 10( .درجات).

 )2يعتبر "شراء المنقوالت لغايات بيعيا بذاتيا أو بعد تييئتيا في صورة أخرى" عمالً تجارياً ولو مورس لمرة واحدة.
في ضوء ما سبق ،وضح الشروط التي يجج أن تتوفر للي تلون عملية الشراء عمالً تجارياً 4( .درجات).

 )3المتجر ىو عبارة عن مجموعة من األموال المنقولة المخصصة لمزاولة تجارة معينة .بين ما ىو المقصود بذلك،
مع شرح وتوضيح عناصر المتجر 10( .درجات).

 )4وضح ليفية االنتساج إلى الغرفة التجارية والصناعية ،مع التعداد فقط لمجموعة من اختصاصات الغرف التجارية
والصناعية 6( .درجات).

السؤال الثاني:

( 5درجات)

 )1قارن بين عناصر االسم التجاري لشرلة التضامن وعناصر االسم التجاري لشرلة المساىمة 2.5( .درجة).
 )2قارن بين الجزاءات المترتبة على اخالل التاجر بمسك دفاتره التجارية والجزاءات المترتبة على عدم تسجيلو
بالسجل التجاري 2.5( .درجة).
السؤال الثالث :ضع عالمة (صح) أو (خطأ) أمام العبارات التالية.

( 10درجات)

 )1يعد بيع االنتاا الفلري عمالً تجارياً.

 )2الشريك المتضامن في شرلة التوصية البسيطة ال يلون مسئوالً عن ديون الشرلة وللنو يلون مسئوالً عن
االلتزامات التي تترتج عليو للغير.

 )3يلتسج الوليل العادي صفة التاجر عند ممارستو األعمال التجارية.
 )4تبقى ديون مالك المتجر في ذمتو المالية حتى بعد بيعو.
 )5يشير إفالس التاجر عند توقفو عن دفع ديونو.

 )6يعتبر الضرر المحتمل من شروط دعوى المنافسة غير المشروعة.

 )7تشترط قواعد القانون التجاري وجود لتابة لالثبات إذا تعلق األمر بنزاع تجاري.
 )8في حال اشتمل عقد بيع المتجر على الشعار ،فإن للمشتري الحق باالحتجاا بالعقد أمام الغير.

 )9يحظر على أعضاء المجالس النيابية القيام باألعمال التجارية التي تقع على نحو منفرد أو على سبيل االعتياد.

 )10في حالة التصرف في المتجر فإنو يشمل االسم التجاري.
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السؤال الرابع :أذكر المصطمح المناسب الدال عمى العبارات التالية.

( 5درجات)

 )1حرفاً أو رسماً أو إشارة أو شلل ىندسي يوضع عادةً على واجية المحل الخارجية.
 )2عقد يتعيد بمقتضاه الوليل أن يجري باسمو تصرفاً قانونياً لحساج المولل.

 )3شيادة تمنح من الجيات المختصة للشخص تخولو حق احتلار استغالل اختراعو مالياً لمدة زمنية معينة.

 )4مصدر استرشادي من مصادر القانون التجاري ،يجتيد بو القاضي للوصول إلى حلم في المسألة المعروضة عليو
لتحقيق العدالة.

 )5يستخدميا التاجر ليميز بضاعتو عن بضاعة التجار اآلخرين بغرض التعرف على منشأة البضائع بدون غموض.
انتهت األسئمة

مع التمنيات لمجميع بالتوفيق والنجاح.

