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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان جواب ماي–تصمیم 2011دورة

الشعبةالمستو و واقتصاد3: ى تسییر  قانون: المادة ثانوي

ـة ـالم محاور الع

الموضوع
اإلجابة  عناصر

كاملة مجزأة

األول   04 :السؤال

1(           .  

لصحةاألهلیة- لهالتراضياعنهاینشأالتياإلرادةأنذلك،البیععقدشرط منالبد
.التمییز

وهيیكون- الرشد سن ببلوغه كامال الشخص أن19تمییز على ، كاملة سنة
ب مصاب غیر أي العقلیة بقواه متمتعا منیكون األهلیةعارض فقدان كالعتهعوارض
علیه یحجر ولم الغفلة أو السفه أو الجنون .أو

2×1  

2(           .  

لصح- میشترط في یتحقق أن قانوني، تصرف أي األهلیةة أبرمه لذلكن الالزمة
إذا أي السن في لصغر التمییز فاقد كان من المدنیة حقوقه لمباشرة أهال یكون ال و

جنون أو عته أو سنة عشرة ثالث یبلغ .لم

یعتبر- بطالنایعالبعقدوعلیه المذكورةألحدالتمییزفاقدأبرمهإذامطلقاباطال .األسباب

  

2×1 

الثاني   04 :السؤال

الوساطة)1 مفهوم . شرح

تسویة اقتراح إلى الطرفان یعمد العمل مفتش بها یقوم التي المصالحة فشل حالة في
لی تعیینه في یشتركان ، بالوسیط یسمى ثالث شخص إلى األجلالنزاع خالل لهم قدم

معلّلة توصیة شكل في علیه المعروض النزاع لتسویة اقتراحات یحددانه ،الذي
إقلیمیا المختصة العمل مفتشیة إلى المذكورة التوصیة من نسخة .ویرسل

02 

التحكیم)2 مفهوم .شرح

اإلجراء لقواعد طبقا التحكیم طریقة إلى اللجوء في الحقّ النزاع لطرفي اتإن
مطلق له حقوق في التحكیم یطلب أن شخص لكل یجوز بأنه تقضي التي المدنیة

فیها وذلك. التصرف بتعیینهم الطرفان یقوم محكّمین على النزاع بعرض ذلك ویكون
رسمي أو عرفي محضر خالل. بموجب التحكیم قرار التالیة30ویصدر یوما

المحكِّمین تعیین التحكی. لتاریخ لقرار إلزامیةویعتبر قوة الطرفینوم فعلى بالتالي
التحكیم قرار بمضمون یلتزما أن المحكِّمین تعیین على اتّفقا . الذین

02 
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الثالث 04:السؤال

العامة)1 النفقة .تعریف

بقصد عام معنوي شخص قبل من المال من مبلغ استخدام تعني العامة النفقة
عامة مصلحة أو منفعة .تحقیق

0,5 

العامة)2 النفقة خصائص .تبیین

نقدي مبلغ النفقة .ـ

مالیة مبالغ الدولة مهامها) نقدیة(تنفق لتأدیة الالزمة والخدمات السلع على للحصول
تسییر في خدماتهم مقابل ما لجهات الدولة ستدفعه بدین اعترافاً النفقة تكون قد و

العامة .المصالح

معنوي شخص من النفقة صدور .عامـ

عن العامة النفقة تمیز التي هي النفقة عنه صدرت الذي للشخص القانونیة الشخصیة
الخاصة نفقةًبالتاليو.النفقة النفقة تعتبر تصدركي أن یجب شخصعامة عن

العامة المؤسسات إحدى أو البلدیة و الوالیة و الدولة یعني عام . معنوي

عامة منفعة تحقیق . ـ

على بالنفع تعود التي العامة المصلحة تحقیق النفقة هدف و غایة تكون أن یجب
خاصة منافع لتحقیق استخدامها یجوز ال و المواطنین .جمیع

3×1

الغرض)3 حسب النفقات تقسیم .ذكر

إلى الغرض حسب العامة النفقات :تنقسم

التسییر نفقات .ـ

التجهیز نفقات .ـ

2×0,25  

04:الرابعالسؤال

ال)1 اإلجماليتعریف الدخل على .ضریبة

ضریبة الطبیعیینهي األشخاص دخل على وحیدة الضریبة،سنویة هذه تفرض

بالضریبة للمكلف اإلجمالي الصافي الدخل .على
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اإلجمالي)2 الدخل على للضریبة الخاضعین األشخاص .تبیین

الطبیعی- األشخاص یخضیكّل كانوان سواء اإلجمالي الدخل على للضریبة عون
و المنفردة بصفتهم ذلك و بالدخل علیهم یعود مهنیا نشاطا باسمهمیمارسون

.الشخصیةمداخیلهمبسببأوالشخصي

كفالتهموالقصرأوالدهممداخیلوكذا- تحت معهماألوالد یقیمون . الذین

األشخ- شركات في الشركاء أن بصفتهمكما یخضعون األموال شركات أو اص
اإلجماليةالشخصی الدخل على .للضریبة

3×1  

الثاني 04    :الجزء

الشركة)1 لعقد العامة الموضوعیة األركان .ذكر

هي الشركة لعقد العامة الموضوعیة والسبب: األركان المحل 0,75.الرضا،

منالشركاءتعددتعریف)2 لعقدالموضوعیةاألركانكركن معالخاصة ، الشركة

الجزائري القانون حسب علیه الوارد االستثناء .شرح

عقد عن عبارة الشركة عقد كون هو الجزائري التشریع ظل في الشركاء تعدد ـ
بتقدیم مالي مشروع في منهم كل یساهم بأن أكثر أو شخصان یلتزم بمقتضاه

األ في بد فال ، عمل أو مال من فيحصة األقل على شخصین وجود من صل
تجاریة أو مدینة كانت سواء نوعها كان أیا الشركة .عقد

قیام من الجزائري القانون به سمح ما هو الركن هذا على الوارد االستثناء ـ
یتحملون ال أشخاص عدة أو واحد شخص من المحدودة المسؤولیة ذات الشركة

حصص من قدموا ما حدود في إال بحیثالخسائر ذات، الشركة كانت إذا
واحداً شخصاً إال تضم ال المحدودة وحید((المسؤولیة هذه)) كشریك تسمى

المحدودة(( الشركة المسؤولیة ذات و الوحید الشخص ذات .))مؤسسة

2×0,75  

توزیع)3 على الشركات إحدى في الشركاء اتفاق في المتمثلة الحالة على التعلیق

بینهم فیما الخسائر،األرباح من أحدهم .واستثناء

بین والخسائر األرباح توزیع هو الشركة لعقد الخاصة الموضوعیة األركان من
على االتفاق وهو األسد بشرط یسمى ما على یحتوي االتفاق وهذا ، الشركاء

باطل الشرط فهذا وبالتالي الخسائر من الشركاء أحد .استثناء

1,25 

ال)4 األركان باقي الشركةذكر لعقد العامة .موضوعیة

هي الشركة بعقد الخاصة الموضوعیة األركان : باقي

المشاركة- .نیة

الحصص- .وتقدیم

2×0,25  


