
الدروس المطروح عنها أسئلة: الفصل الثاني: األعمال التجارية )ص 16 الى 24( والفصل الثالث: 
 التجار )ص 28 الى 36( لقراءة الدرسين بكاملهما واإلجابة على األسئلة التالية.

 اوال: اجب بصح ام خطأ مبررا اجابتك: 

ان األعمال التجارية المنفردة ال تعتبر اعمال تجارية اال اذا تكرر العمل عدة مرات. -1  

بغض النظر عن من ان األشغال العقارية وشراء العقارات بهدف بيعها لتحقيق ربح هي اعماال تجارية  -2
 يقوم بها.

تعتبر اعمال تجارية منفردة شراء وإستئجار األشياء المنقولة وغير المنقولة بهدف بيعها او تأجيرها  -3
 لتحقيق ربح.

ان بيع المؤلف لمؤلفاته والفنان للوحاته والمزارع لمنتجاته يعتبر عمال تجاريا. -4  

ة األعمال التجارية منعاً باتاً.منع قانون التجارة القاصر المميز من مزاول -5  

إعتبر القانون ان قيد التاجر في السجل التجاريهو شرط أساسي إلعتبار الشخص تاجرا. -6  

فرض القانون على التاجر الخاضع للتسجيل في السجل النجاري ان يطلب قيده فيه خالل مهلة شهرين  -7
 من تاريخ فتح المحّل او تأسيس الشركة.

على التاجر ان يمسك دفترين إلزاميين وهما دفتر األستاذ ودفتر الصندوق.فرض القانون  -8  

فرض القانون قبل إستعمال الدفاتر التجارية اإللزامية ان يوقع عليها رئيس غرفة الصناعة والتجارة. -9  

 في حال لم يمسك التاجر دفاتره التجارية اإللزامية بشكل منتظم، فرض القانون عليه ضريبة محددة -10
 بخمسة ماليين ليرة لبنانية.

 

 ثانيا: إستخرج الحل القانوني من المسائل التالية: 

 

 مدرسة مار  منصور المهنية  

 أنتيد –لراهبات المحبة للقديسة جان 

 بسكنتا –بزنسون 

 امتحان

   :المستندات المسموح باستعمالها       :               الصف

مجة  ☐                         : القانون  المادة   آلة حاسبة غير مير

 مستندات أخرى ....  ☐                   :المحاسبة والمعلوماتية االختصاص

 حدد:  ☐                      دانا حنكش:   االستاذ

ة
ّ

 :   المد
 29/10/2019:   التاري    خ

BP1☐ BP2☐ BT1☐ BT2☐ BT3X 

 



المسألة األولى:  في اوائل فصل الصيف، إشترى نبيل سيارة  مرسيدس من روكز الذي يملك اشهر وافخم 
 معرض للسيارات في جل الديب.

دوالر اميركي عن كل اسبوع اجار  250بهدف كسب المال، راح نبيل يؤجر سيارته للسواح األجانب بمبلغ 
 خالل العطلة الصيفية. 

 حدد طبيعة عمل نبيل، مبررا اجابتك. 

 

  المسألة الثانية: شركة Rails تقوم بنقل بضائع من بلد الى اخر بواسطة القطارات والطيارات.

كريم شاب لبناني يقيم في ضيعة صغيرة في فرنسا، ويرغب في نقل كمية من الشوكوال من سويسرا الى 
 الضيعة التي يقيم فيها لبيعها في دكانته الصغيرة. 

الضيعة الفرنسية.واتفق معها لنقل الف كيلو شوكوال من سويسرا الى محله في   Rails تعاقد كريم مع شركة    

Rails خص الشركة فقط.؟  معلال اجابتك بما ي   كيف تصنف عمل كل من كريم وشركة 

 

 المسألة الثالثة: اقترض سعيد مبلغ من المال من احد المصارف لترميم منزله في الجبل.

 أ: ما هي طبيعة عمل سعيد؟ برر اجابتك.

 ب: ما هي طبيعة عمل المصرف؟ برر اجابتك

قرض؟ ولماذا؟ج: هل يمكن اعالن افالس سعيد اذا تأخر عن تسديد ال  
 

المسألة الرابعة: تعمل سهام وهي زوجة احد التجار، في محل زوجها التجاري بصورة اعتيادية 

 ومستمرة، كون زوجها ال يستطيع التواجد في محله التجاري بسبب سفره المستمر.

 هل تعتبر سهام تاجرا؟؟  برر اجابتك.

 

المسألة الخامسة: يزاول التاجر وليد تجارة السجاد بصورة إعتيادية ومستمرة في محله الكائن في 

إختيارية.الدورة، ولكنه ال يمسك أي دفتر تجاري الزامي او   

 *  هل يجيز القانون للتاجر ان يزاول اعمال تجارته دون مسك الدفاتر التجارية؟ 

ه للدفاتر التجارية او بسبب مسكها * متى يفرض القانون على على التاجر عقوبة بسبب عدم مسك

 بطريقة غير منتظمة؟

 * عدد الدفاتر التجارية اإللزامية التي أوجب القانون على التاجر مسكها.

 

                                                                   
 


