
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                     الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد 

 2010 دورة ماي –امتحان المستوى 

 F/1 سا16 - سا14:التوقيت القانون: المادة  ثانوي تسيير واقتصاد3:لشعبةالمستوى وا
 

  أجب على األسئلة التالية

  ) نقاط5:.........................................................( السؤال األول

  " ينتج عن عقد البيع آثار بالنسبة لكل من البائع والمشتري" 

    :المطلوب  

د البيع بالنسبة للمشترين آثار عقبي.   

  

  ) نقاط5:.........................................................( السؤال الثاني

  " تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات األشخاص وشركات األموال" 

  :المطلوب  

1 (ف الشركة ذات المسؤولية المحدودةعر.  

2 (ن خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودةبي.  

  

  ) نقاط5:.........................................................( السؤال الثالث 

   " تحتاج الدولة إلى اإلنفاق  لتحقيق مختلف أهدافها" 

  :المطلوب  

1 (ف النفقات العامةعر.  

2 (النفقات العامةن خصائصبي .  

  

  ) نقاط5........................................................( :.السؤال الرابع 

  " يتميز الرسم على القيمة المضافة بخصائص تجعله من أهم الضرائب غير المباشرة  " 

  :المطلوب  

ن خصائص الرسم على القيمة المضافة  بي.  
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                             الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد      

 2010 دورة ماي –تصميم جواب امتحان المستوى 
 قانون: المـادة تسيير واقتصاد ثانوي 3: ى و الشعبةالمستو

 

محاور  العـالمـة

الموضوع
 عـنـاصــر اإلجـابــة

كاملة مجزأة

)05(   السؤال األول  

    .آثار عقد البيع بالنسبة للمشتري   

 :االلتزام بدفع الثمن  

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

 .يستحق ثمن المبيع الدفع عند التسليم -

مكان دفع الثمن هو حسب العقد، فإن لم ينص على ذلك فمكانه هو مكان تسليم  -

  . المبيع

  

4×0,5

 

  االلتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع  

 .هي نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق -

   .تقع على عاتق المشتري -

  

3×0,5

 

  االلتزام بتسلم المبيع  

 .هو مقابل اللتزام البائع بالتسليم ، ويقصد به وضع المشتري يده على الشيء المبيع -

  . نفقات التسلم تقع على عاتق المشتري -

  

3×0,5

 

)05(   السؤال الثاني  

  02  .تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة) 1  

 كل شريك فيها  بقدر حصته في رأس المال، يمكن هي شركة تجارية، تتحدد مسؤولية  

، وال يزيد عدد الشركاء فيها ، وتكون حصص الشركاء فيها اسميةأن يكون لها عنوان

  . على عشرين، وال يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري

 
  

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

     الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية -  

    .مسؤولية الشريك عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة في رأسمالها -  
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محاور  العـالمـة

الموضوع
 عـنـاصــر اإلجـابــة

كاملة مجزأة

     .حصص الشركاء غير قابلة للتداول أو التنازل عنها للغير فهي اسمية  -  

 يمكن للشركة أن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها أو عنوانا تجاريا يضم اسم -  

 شريك أو أكثر

 
 

    .الحد األدنى لرأسمالها مائة ألف دينار جزائري -  

 شريكا ، وإذا زاد العدد عن ذلك وجب تحوبلها إلى 20الحد األقصى لعدد الشركاء  -  

  .شركة مساهمة في أجل  سنة واحدة 

  

)05(   ل الثالثالسؤا  

    .تعريف النفقات العامة) 1  

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

  .عامة 

02  

    خصائص النفقات العامة) 2  

  01  .النفقة مبلغ نقدي تنفقه الدولة على السلع والخدمات -  

  01  . الية والبلدية صدور النفقة من شخص معنوي عام كالدولة والو -  

  01  .يجب أن تكون غايتها تحقيق المصلحة العامة -  

)05(   السؤال الرابع  

      خصائص الرسم على القيمة المضافة  

  01  .ضريبيا وفيرا ومنتظما إليرادات الدولةيعد الرسم على القيمة المضافة مصدرا  -  

  01  .يحقق الرسم على القيمة المضافة مبدأ الحياد -  

  01  . يؤثر على المداخيل الضعيفة ال -  

  01  .يمس الرسم على القيمة المضافة كل مداخيل الدورة االقتصادية فهو ضريبة عامة -  

  01  الرسم على القيمة المضافة سهل التحصيل والحساب -  
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