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 ملـادة القانون جتاري األخريةالرابعة و احملاضرة املباشرة 

 د. فارس بن عبداهلل العصيمي

 0135896288اهلاتف : 

  0540722710اجلوال :

 .4 - 2.30يوم اإلثنني ويوم األربعاء , من الساعة الساعات املكتبية: 

 falosaimi@kfu.edu.saالربيد اإللكرتوني : 

 Dr_Fares7@  : ترو احلساب الشخصي يف توي

 

 اهم ما مت ذكره يف هذه احملاضرة ..

 متى تكون الكمبيالة جتارية . .؟ 

 دني او جتاري . ا لغرض مني وسوئمًا جتارية سواء مت حتريرها من تاجر او من مدالكمبيالة دا

 حرر لعمل جتاري فقط  ذاايك اليعترب جتاري اال الش

 ل التجاري تعترب : كر اعمال الناقاذ

  لتبعيةجتاري  –لتعبية مدني  –جتاري  - مدني 

 يعترب عمل الرسام : 

 تبعية لمدني  –لتبعية جتاري  – نيمد –ي جتار

 ( بطريقة غري الشراء لك اكتسبة ذ ألنه) 

 وضعها : لشراء ارض او عقال .. يعترب  دنيريرها من قبل ممت حتالكمبيالة 

 جتاري 
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 ( خاصة وعامة رفية ) عني من القواعد العون

 غلبة ؟ فـ ملن ال رضتلو تعا

 ة على العامة , و احمللي على الدولي . ًا تكون اخلاصالغلبة دوم

 املصادر الرمسية للقانون التجاري : 

 العرف  –التجارية العادات  –العقد 

 لدفاتر التجارية ؟ زم مبسك اهل كل تاجر مل

 سنوات .  10ة اليت يتحفظ فيها بالدفاتر الف و املد 100يكون راس ماله ان جيب  .. ال

 شروط و يف حاالت يتم شطب السجل التجاري وهي : يف السجل التجاري 

 اذا تويف التاجر  -1

 اذا كان موظف حكومي  -2

 فسخ الشراكة  -3

 يزاول التجارة ؟  هل ميكن للقاصر ان

يكون عاقل ان  –ة احملكمة و موافق بأذندور يتم ص: ان ن يتم املوافقة بشروط ال ولك األصليف 

 وراشد و بالغ 

 مدنية تعلقة بالعقار تكون : شركات املال

 شركات املساهمة  ء موظف حكومي , شرط يف احد الشركات وهي :ركاجيب ان ال يكون بني الش

 كان مقرها بالسعودية اذا  ركة سعودية .؟ متى تكون الش
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 اتي :  كتور سيتم كما هوكما ذكر الددرجات توزيع ال

  أجزاء 3املنهج مقسم لـ 

القانون  –التجارية النظريات  –العمال التجارية وهو: ) ا األولؤال على اجلزء س 21اىل  20غالبًا 

 ( التجاري

 (شركات الثاني و هو : ) اجلزء ال سؤال على 19اىل  20

 (عن التاجر )  : وء الثالث وهسؤال على اجلز 11اىل  10

 ـذوفـــة ( حم9احملاضرة التاسعة )

 دكم .. تفيالسابقة ممكن  األسئلةاطلعوا على 

 

 ال اهلل لي ولكم التوفيق اس

 و كل عام وانتم خبري 

 متت 


