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 {~الواجبات + اسئلة المباشرة ~} 

 {~واضافة الجزئية من المحتوى + مرتبة على حسب المحاضرات ~} 

 

 *..(مالحظات الدكتور ) ..*

 -,, (  بسم هللا الرحمن الرحيم) ,, -

 

   نظراً لكثرة األسئلة حول نمط وطريقة االمتحان : 

 ....احب ابلغ الجميع بأن الطريقة لن تخرج عن األمثلة اللي تم النقاش حولها في المحاضرات المباشرة    

 

  وحتى تكون األمور أكثر وضوح : 

 ,, وجد سؤال كمثال فال بد ان يكون هو أو قريب منه في االمتحان سبق وقلت انه اذا   

 ...مصادر القانون فبال شك ان االمتحان سيشمل هذا المصدر او غيره  فلو تطرقنا لمصدر من  

 ...البطالن المطلق مثالً فسيكون محل سؤال هو او البطالن النسبي وهكذا اذا ناقشنا  و  

 ... األسئلة  وبإمكانكم تقيسوا على بقية  

 

 :إجماالً االمتحان بشكل عموما موزع على النحو التالي  

 ( *س  31) ... على مفهوم القانون التجاري ومصادره وأسباب وجودة %  62

 ( *س 36) ... على األعمال التجارية % 62  

 ( *س  9) ... إلتزماته على التاجر و % 31  

 ( *س  32) ... على الشركات % 16  

 سؤال 05 بعد تحويل النسب الى اسئلة المجموع  ..........  

 

 وهنا إعادة لألسئلة اللي تمت مناقشتها في المحاضرات المباشرة مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح ... 

 

  ة***             ة مالحظ  

 مثال  يوجد اسئلة من المباشر نفس الواجبات وراح اكتب عليها: 

 .. 6 و  :و يتبعه االسئلة  الواجب الثاني   

 .. 1س  : من الواجب السؤال الثالث   

 ... 2م : الرابعة المحاضرة   

 .. 21ص  : من الملخص رقم الصفحة   

 

  ملخص زوال الشمس الملون : والحلول من... 
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 (      المحاضرة االولى )   

        

 ( لالسؤال األو :الواجب األول )  

 ؟يعتبر من المصادر الرسمية للقانون التجاري :  3س 

 

 .. (مصادر تفسيرية )القضاء  - 3

 .. (مصادر تفسيرية )قواعد العدالة  - 6

 .. (مصادر تفسيرية)القانون الطبيعي  - 1

 .. (0صفحة 3من المحاضرة  )العقد  - 2

 

 : السؤال الثاني:  الواجب األول 

 المبيع أو تسليم بضاعة اقل جودة من الشيءتخفيض الثمن في حالة تأخر البائع عن تسليم  : 6س   

 الصنف المتفق عليه مثال على ؟         

 

 .. العادات التجارية -3

 .. (7صفحة 3من المحاضرة )العرف التجاري  -6

 .. قواعد القانون الطبيعي -1

 .. الفقه -2

 

  (المراجعة )  ؟  عرفيتين فانه يجب تغليبإذا حدث تعارض بين قاعدتين :  1س   

 

 .. العرف اإلقليمي (أ)

 .. العرف الدولي (ب)

 ..  (2ص  3م  ) العرف الخاص (ج)

 .. العرف العام (د)

 

 

 (المحاضرة الثانية   )  

 

  ( الثالثالسؤال : األول الواجب)  

 ؟اعتمد القانون التجاري السعودي في تطبيق أحكامه على النظرية :  2س  

 

 .. المادية فقط  -3

 .. الذاتية فقط  -6

 .. الموضوعية فقط -1

 .. (9صفحة  6من المحاضرة )المادية والذاتية معاً  -2
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  السؤال األول:الواجب الثاني 

 ؟يعتبر العمل تجاريا متى احترفه الشخص وفقا لما جاء في النظرية  : 0 س 

 .. ( 36صفحة 6من المحاضرة )المقاولة -3

 .. المضاربة-6

 .. التداول-1

 .. تداول الثروات-2

 

 (المراجعة ) +   السؤال الثالث :الواجب الثاني 

 يمتنع التاجر عن السداد تعريف ل ؟أن يحل موعد السداد ويتأخر أو :  2س  

 .. (هو ان يضع الدائن مدينه وضع المتأخر عن تنفيذ التزامه)اإلعذار  -3

 .. (  33صفحة  6المحاضرة )اإلفالس  -6

 .. (هو إعطاء المدين فرصة للوفاء بديونه )المهلة القضائية  -1

 .. نظرة الميسرة -2
 

 (المراجعة ) ؟  سبب اعتبار األعمال المتعلقة باالستغالل الزراعي عمال مدنياً :  7س     

         ..لعدم وجود عنصر المضاربة    ( أ )  

   ..لعدم توافر عنصر المقاولة   (ب )  

 .. لغياب عنصر المشروع المنظم   ( ج)  

 ( ... 32 ص  1م  ) لعدم وجود شرط الشراء (  د )        

    

 

  ( الثالثة  المحاضرة ) 

 

 (المراجعة )  ؟ سبب اعتبار األعمال المتعلقة باالستغالل الزراعي عمال مدنياً :  1س 

 

 .. لعدم وجود عنصر المضاربة (أ)

 .. لعدم توافر عنصر المقاولة (ب)

 .. لغياب عنصر المشروع المنظم (ج)

 .. (  32ص  1م  ) – لعدم وجود شرط الشراء ( د)
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 (الرابعة   المحاضرة )

 

 (المراجعة ) +  السؤال األول - الواجب الثالث

 ؟ما يعتبر من قبيل األعمال التجارية بطريق المقاولة هو : 9 س

 

 .. الشراء من أجل البيع-3

 .. (31صفحة 2المحاضرة )التوريد -6

 .. السمسرة-1

 .. شراء وبيع المحل التجاري-2

 

 (   الخامسةالمحاضرة     )

 

 (المراجعة ) +  السؤال الثاني :الواجب الثاني 

 ؟ يعتبر بيع الشخص لبضاعة يملكها بمزاد علني عمالً  : 35 س

 ..  تجاريا بطريق المقاولة -3

 ..  تجاريا بطريق تداول الثروات -6

 ..  تجاريا عن طريق نظرية المضاربة -1

 ..  ( 66صفحة 0من المحاضرة )مدنيا  -2

 

 (   السادسةالمحاضرة    )

 

 المرض الذي يصيب جزء من عقل الشخص فيصبح ال يميز بين التصرفات النافعة أو المضرة:  33س    

 (المراجعة )  ؟   لمصلحته هو تعريف      
 .. الجنون  (أ)

 ..  السفه (ب)

 ..  الغفلة (ج)

 .. ( 61ص   2م )   - العته ( د)

 

 (   السابعةالمحاضرة   )

 

 (المراجعة ) +  السؤال الثاني : الواجب الثالث

 ؟أحد أهم التزامات التاجر هو  : 36س 

 .. إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتوعية التجار بفرص االستثمار المتاحة -3

 .. (69صفحة  7المحاضرة )االشتراك في الغرف التجارية  -6

 .. تقديم االقتراحات بشأن حماية تجارته من المنافسة األجنبية -1

 .. تقديم بيانات عن التجار -2
 

 ( مراجعة  واجب وال يوجد عليهم ال ال - 35-9 - 1 المحاضرة )
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 (   الحادية عشرة  المحاضرة  )

 

 (المراجعة ) +  السؤال الثالث : الواجب الثالث

 ؟ من األركان الموضوعية العامة لعقد الشركة:  31س 

 .. (األركان الموضوعية الخاصة )تقديم الحصص النقدية  -3

 .. شهر الشركة -6

 .. (23صفحة 33من المحاضرة  )األهلية  -1

 .. (األركان الموضوعية الخاصة )اقتسام األرباح  -2

 

 (المراجعة ) +  السؤال الرابع :الواجب الثالث 

 ؟يعتبر عقد الشركة باطل بطالن مطلق في حالة :  32س  

 (بطالن نسبي ).... نقصان أهلية احد الشركاء  -3

 (بطالن نسبي )... وجود اإلكراه ألحد الشركاء  -6

 .... (21ص  - 33 م)  انعدام السبب -1

 (بطالن نسبي ) ... حصول التدليس ألحد الشركاء -2

 

 (   الثانية عشرة المحاضرة  )

 

 ؟؛ دون النظر إلى أهّمّية الّشريك أو الثقة به هي لّشركات التي تقوم على أساس االعتبار المالّي للشركاء:  30س   

 (المراجعة )  ... ( 20ص  36م )  في  ايضا  لكن تحدث عنها ---نصاً  جاءت(  19 ص  35 م  ) 
 

 ... شركات التضامن  (أ) 

 ... شركات األشخاص (ب)

 ... الشركات المدنية (ج)

 ...  شركات األموال ( د)

 

 (مراجعة  واجب وال يوجد عليها ال ال  -  31المحاضرة   )

 

 (   الرابعة عشرةالمحاضرة   )

 

 (المراجعة )  ؟  اّتفاق الشُّركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها:  32 س     

 

 ... يعتبر سبباً في اندماج الشركة  ( أ ) 

 ... يعتبر سبباً في بطالن مطلق لعقد الشركة ( ب )

 ... يعتبر سبباً في بطالن نسبي لعقد الشركة (  ج )

 ... 29ص  32م  - يعتبر سبباً في انقضاء الشركة  ( د )

  

 والتفوقلخير اتمنياتي لكم ب  ... 

 {   الشمس زوال:   وتبويب اعداد&    فارس - د قانون اسئلة}                            


