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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 ـادةثانوي قانون: الم

ـة ـالم الع محاور

الموضوع
اإلجابة ـر عناص

كاملةمجزأة

األول 04:السؤال

اكتساب)1 خاصیة فيشرح الشركاء التضامنجمیع التاجرشركة :صفة

ولوـ حتى التاجر صفة یكتسب فإنه التضامن شركة الشریك دخول یكنبمجرد لم
مساهم له كان سواء و قبل، من التجارة احترف أافعلیاقد الشركة إدارة یكنلموفي

الشكلمساهما بحسب تجاریة شركة هي التضامن شركة أن ذلك ،.

دونـ عشر التاسعة سن بلوغه أي األهلیة كامل المتضامن الشریك یكون أن یجب
األهلیة عوارض من عارض بأي .إصابته

التضامنفيالشریكقدتعاإذاـ یلتزمشركة أن المهنیةفعلیه التجار بالتزامات
التجاریة الدفاتر مسك كذا و التجاري السجل في القید هي .و

منعفيـ أو الشریك إفالس فقدهحالة أو التجارة ممارسة ذلكفیؤديأهلیتههمن
انحالل علىإلى للشركة األساسي القانون ینص لم ما أوالشركة أناستمرارها

باإلجماع الشركاء باقي ذلك .یقرر

التضامنـ شركة أفلست إفالسإذا إلى ذلك فسیؤدي الدفع عن توقفها بسبب
باعتبارهمالشركاء الشركةجمیعا دیون عن تضامنیة مسؤولیة مسؤولین و .تجاراً
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2(أن خاصیة فيشرح الشركاء التضامنجمیع مشركة تضامنیةمسؤولین سؤولیة

الشركة دیون :عن

تضامنیةـ و مطلقة مسؤولیة مسئولون الشركاء وبالتضامنوجمیع تحدید غیر من
الشركة دیون التضامنف. عن تحملبتتمیزشركة في الشركاء جمیع تضامن و تكافل

تسمیتها سبب هذا یكون قد و الشركة، دیون عن التضامن(مسئولیتهم ).بشركة

مهماـ الشركة مال رأس في الشریك حصة بمقدار محددة غیر المسؤولیة هذه و
جمیع الدیون تلك قیمة استغرقت وإن حتى الخاصةاألبلغت فذمة. لشریكلموال

ملزم أنه كما الدیون، لهذه ضامنة ألبالتسدیدالشریك كلیاً بتسدیدها المطالبة هنّعند
الشركة مع علىمتضامن الرجوع یتم قد مجتمعینو الشركاء الشركةأنكما. جمیع

مطالبته تمت الذي الشركاء أحد یعجز و والتزاماتها، دیونها كامل تسدید عن تعجز قد
فهم االلتزامات و الدیون تلك وفاء یتولوا أن الشركاء باقي على وبالتالي تسدیدها عن
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للشركة الكفالء تعتبر.بمثابة التضامو العامالمسؤولیة النظام قواعد من یجوزفنیة ال
الشركة عقد في خاص بشرط تحدیدها أو المسؤولیة هذه استبعاد المتضامنین للشركاء

الغیر على به یحتج ال و باطالً یقع الشرط هذا .فمثل

الثاني :السؤال

خصائص المسؤولیةتبیین ذات حصصالشركات وتداول بمسؤولیة المتعلقة المحدودة

الشركاءالش لعدد األقصى والحد الشركة، لرأسمال األدنى والحد ، :ركاء

04

الشر محدودة: محدودةاءكمسؤولیة الشركة دیون عن شریك كل مسؤولیة تكون

قدمه الشركةرأسفيحصةمنبما بكاملمال الوفاء المشرع أوجب ولذلك ،

ضمان یتكون حتّى الشركة تأسیس عند للدائنالحصص فيعام شریك كل ویكون ، ین

بالحصص تتعلق مطالبة أي من .مأمن

01

أساسیة بصفة للتداول قابلة غیر الشركاء :حصص

للغیرـ عنها التنازل أو للتداول قابل غیر الشركة مال رأس في الشركاء حصص
للتداول قابلة سندات في تتمثل أن یمكن وال اسمیة تكون أن یجب .فالحصص

األزواجالشركاءحصصتنتقلأنیمكنـ بین حریة بكل إحالتها و اإلرث طریق عن
تنتقل أن یجوز فال الشركة عن األجانب لألشخاص بالنسبة أما ، الفروع و األصول و
أرباع ثالثة یمثلون الذین اآلخرین الشركاء أغلبیة بموافقة إال إلیهم الشركاء حصص

األقل على الشركة مال .رأس

01

المالالحد لرأس :األدنى

حیث المحدودة المسؤولیة ذات الشركة مال لرأس أدنى حدا الجزائري المشرع أوجب
المادة الجزائري566نصت التجاري القانون رقم( من التشریعي ـ93المرسوم

في08 الشركة: (( بقولها)1993أفریل25المؤرخ رأسمال یكون أن یجوز ال
المحد المسؤولیة منذات أقل ذات100000ودة حصص إلى الرأسمال وینقسم دج

مبلغها متساویة اسمیة األقل1000قیمة على ........)).دج

01

الشركاء لعدد األقصى : الحد

ذات الشركة في الشركاء عدد یتجاوز أالّ الجزائري المشرع المسؤولیةأوجب
المادة20عنالمحدودة نصت حیث على590شریك الجزائري التجاري القانون من

عشرین: (( یليما مسؤولیة ذات شركة في الشركاء عدد یتجاوز أن یسوغ ال
إلى. شریكا تحویلها وجب شریكا عشرین من أكثر على مشتملة الشركة أصبحت وإذا

واحدة سنة أجل في مساهمة عدد. شركة یصبح لم ما الشركة تنحل ذلك عدم وعند
في أقلالشركاء أو شریكا لعشرین مساویا الزمن من الفترة )) .تلك

01
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الثالث 04:السؤال

الضریبة أهداف هتتعدد ما اقتصاديومنها هو ما ومنها همالي ما منها اجتماعيوو

سیاسي هو ما منها :و

المالي الهدف :ـ

العامة نفقاتها لتغطیة للدولة مالیة موارد تأمین هو للضریبةو التقلیدي الهدف هو و ، .
01

:قتصادياالهدفالـ

تستخدمها التي الوسائل بین من الضرائب ومكافحةاالقتصادلتوجیهالحكومةتعتبر
االقتصادي االستقرار إلى للوصول االنكماش أو إنعاش. التضخم في الدولة ترغب فقد

ضریبیة مزایا منح إلى فتلجأ ما اقتصادي مثالًإع(قطاع ضریبي لتشجیع) فاء
العكس أو القطاع ذلك في .االستثمار

01

:جتماعياالهدفالـ

مداخیل لزیادة وتخصیصها المرتفعة المداخیل على مرتفعة ضرائب فرض عند
االجتماعیة العدالة لتحقیق الدخل توزیع إعادة یعتبر ذلك فإن الفقیرة أن. الطبقات كما

إنتاج على عالیة رسوم بالصحةفرض الضارة السلع بعض استهالك التبغ(أو مثل
السلع) والكحول من النوع هذا من التقلیل إلى .یؤدي

01

:سیاسيالهدفالـ

تفتح كي ما دولة على الضغط أجل من سیاسي هدف لتحقیق الضرائب تستعمل قد
االستیراد تضییق أو أوسع بشكل الداخلي غیرسوقها بطریقة فتُمنها رسوممعلنة فرض

فیعتبرالدولةتلكمنتجاتعلىعالیةجمركیة سیاسیةللضریبةاستعماالهذا، . ألهداف

01

الرابع 04:السؤال

المضافة)1 القیمة على الرسم ممیزات :تبیین

المالهيـ رأس أو الدخل إنفاق بمناسبة تفرض مباشرة غیر منضریبة فهو
االست على الضرائب اإلنفاققبیل أو .هالك

،تهحصیلـ جدا كبیرة االقتصاديالتكون االنتعاش حالة في ضعفو،سیما
البطالة ونسبة واسعإقبال، بشكل االستهالك على .المواطنین

ممیزاتـ متضمنیأنهمن السلعةاًكون سعر الخدمةفي أنأو أي یدفعالمستهلك،
السلعة الخدمةقیمة قاًَمتضمنأو .م.ق/رسمالیمةفیها

المستهلكـ الخدمةیتحمل أو للسلعة .م.ق/الرسمالنهائي
شاملةم.ق/الرسمـ محلیا،ضریبة المنتجة السلع على تفرض أنها بمعنى ،
المستوردةكذلكو .السلع
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المضافة)2 القیمة على الرسم خصائص :ذكر

مصدر المضافة القیمة على الرسم یعد العامةاـ اإلیرادات مصادر من .مهماً

الحیاد مبدأ المضافة القیمة على الرسم یحقق .ـ

یؤثر ال المداخیـ منهلعلى أعفیت أو منخفضة بمعدالت فرض إذا المتواضعة،
الضروریة االستهالكیة .المواد

القیمة على الرسم عامةالمضافةـ الدورةضریبة مداخیل كل یمس فهو
االستهالكاإل(االقتصادیة، ، التوزیع ، ). نتاج

الحساب و التحصیل سهل المضافة القیمة على الرسم .ـ

1,5

الثاني 04:الجزء

المیزانیة)1 ومبادئ خصائص یصنف التالي :الجدول

العمومیة المیزانیة العمومیةخصائص المیزانیة مبادئ

للمیزانیة التقدیریة المیزانیةالصفة شمول مبدأ

اإلنفاق و الجبایة المیزانیةإجازة سنویة مبدأ

للمیزانیة التشریعیة اإلیراداتالصفة تخصیص عدم مبدأ

المیزانیة وحدة .مبدأ
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یلي)2 مما كال اإلیرادات: شرح تخصیص عدم ، للمیزانیة التشریعیة :الصفة

للمیزانیةـ التشریعیة ضمن:الصفة المیزانیة یتضمنتصدر الذي المالیة قانون
للسلطة التشریعیة السلطة من ترخیصا و السنویة النفقات و اإلیرادات لمجموع تقدیرا

للقوانین وفقاً الجبایة و باإلنفاق المالیة. التنفیذیة السنة بانتهاء اإلذن هذا ینتهي . و

المیزانیة بتنفیذ مباشرة تتعلق خاصة أحكاما هناك ذلك جانب إلى .و

1,5

اإلیراداتـ تخصیص عدم من: مبدأ معینهذایراد إیراد تخصیص عدم المبدأ
وجه على النفقات مجموع تغطي أن یجب اإلیرادات مجموع إن بل معینة، نفقة لتغطیة

.العموم
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