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ـة ـالم الع محاور

الموضوع
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن ع

كاملةمجزأة

األول )05(السؤال

للمشتري بالنسبة البیع عقد .آثار

الثمن بدفع :االلتزام

ا- هذا في ورد لما وفقا العقد في علیه المتفق الثمن بدفع شروطااللتزام من .لعقد

التسلیم- عند الدفع المبیع ثمن .یستحق

تسلیم- مكان هو فمكانه ذلك على ینص لم فإن العقد، حسب هو الثمن دفع مكان

. المبیع

4×0,5

المبیع وتكالیف البیع نفقات بدفع االلتزام

والتوثیق- العقاري اإلعالن ورسوم والطابع التسجیل نفقات .هي

المشتري- عاتق على .تقع
3×0,5

المبیع بتسلم االلتزام

المبیع- الشيء على یده المشتري وضع به ویقصد ، بالتسلیم البائع اللتزام مقابل .هو

المشتري- عاتق على تقع التسلم . نفقات
3×0,5

الثاني )05(السؤال

المحدودة) 1 المسؤولیة ذات الشركة 02.تعریف

مسؤولیة تتحدد تجاریة، شركة یمكنهي المال، رأس في حصته بقدر فیها شریك كل

عنوان لها یكون اسمیةأن فیها الشركاء حصص وتكون فیها، الشركاء عدد یزید وال ،

جزائري دینار ألف مائة عن رأسمالها یقل وال عشرین، .على

المحدودة) 2 المسؤولیة ذات الشركة 0,5×6خصائص

تجاریة- شركة هي المحدودة المسؤولیة ذات الشركة

رأسمالها- في حصة من قدمه بما محدودة الشركة دیون عن الشریك .مسؤولیة
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ـة ـالم الع محاور

الموضوع
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن ع

كاملةمجزأة

اسمیة- فهي للغیر عنها التنازل أو للتداول قابلة غیر الشركاء .حصص

اسم- یضم تجاریا عنوانا أو غرضها من مستمدا خاصا اسما تتخذ أن للشركة یمكن

أكثر أو شریك

جزائري- دینار ألف مائة لرأسمالها األدنى .الحد

الشركاء- لعدد األقصى إلى20الحد تحوبلها وجب ذلك عن العدد زاد وإذا ، شریكا

واحدة سنة أجل في مساهمة .شركة

الثالثالسؤا )05(ل

العامة) 1 النفقات .تعریف

مصلحة أو منفعة تحقیق بقصد عام معنوي شخص قبل من المال من مبلغ استخدام هي

.عامة

02

العامة) 2 النفقات خصائص

والخدمات- السلع على الدولة تنفقه نقدي مبلغ 01.النفقة

والو- كالدولة عام معنوي شخص من النفقة والبلدیةصدور 01. الیة

العامة- المصلحة تحقیق غایتها تكون أن 01.یجب

الرابع )05(السؤال

المضافة القیمة على الرسم خصائص

مصدرا- المضافة القیمة على الرسم الدولةیعد إلیرادات ومنتظما وفیرا 01.ضریبیا

الحیاد- مبدأ المضافة القیمة على الرسم 01.یحقق

الضعیفةال- المداخیل على 01.یؤثر

عامة- ضریبة فهو االقتصادیة الدورة مداخیل كل المضافة القیمة على الرسم 01.یمس

والحساب- التحصیل سهل المضافة القیمة على 01الرسم
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