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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية                                               الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد  

 2011دورة ماي –امتحان المستوى

 S/2 سا16 -سا 14:التوقيت قانون:المادة تسيير واقتصاد /ثا 3:المستوى والشعبة

  : أجب على األسئلة التالية
 )نقاط 16: (الجزء األول 

  )نقاط 04( : السؤال األول
  ." لم يعرف القانون التجاري الجزائري شركة التضامن و اكتفى بأن بين خصائصها" 
   : المطلوب العمل

  .صفة التاجرشركة التضامن آاء في جميع الشراشرح خاصية اكتساب ) 1
2 ( مسؤولين مسؤولية تضامنية عن دیون الشرآة شركة التضامنجميع الشرآاء في اشرح خاصية أن.  

  

  )نقاط 04( : السؤال الثاني
  ."تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات األشخاص وشركات األموال " 

  : العمل المطلوب
ئص الشركات ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بمسؤولية وتداول حصص الشركاء ، والحد األدنى بين خصا

  .لرأسمال الشركة ، والحد األقصى لعدد الشركاء
  

  )نقاط 04( : السؤال الثالث
   ."تستخدم الدولة الضريبة لتحقيق عدة أهداف " 

  .بين أهداف الضريبة :العمل المطلوب 
  
  

  )نقاط 04( : السؤال الرابع
   ."يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة التي تفرض على رقم األعمال" 

  :العمل المطلوب 
 .بين مميزات الرسم على القيمة المضافة  )1
 .أذكر خصائص الرسم على القيمة المضافة  )2

  

  )نقاط 04( : الجزء الثاني
، إجازة الجباية واإلنفاق، شمول الميزانيةصفة التقديرية للميزانية، الللميزانية العمومية خصائص ومبادئ منها 

   .وحدة الميزانية، عدم تخصيص اإليراداتالصفة التشريعية للميزانية،  ،سنوية الميزانية
  : العمل المطلوب 

 .المذكورة ضمن جدول يبين خصائص ومبادئ الميزانية العمومية صنف العناصر )1
  .عدم تخصيص اإليراداتالتشريعية للميزانية،  الصفة:  اشرح كال مما يلي )2
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                             الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد    

 2011 دورة ماي –تصميم جواب امتحان المستوى 
 قانون:  المـادة  ثانوي تسيير واقتصاد3: ى و الشعبةالمستو

 

محاور  العـالمـة

الموضوع
 عناصـر اإلجابة

 كاملة مجزأة

  04    :السؤال األول  

    :صفة التاجرشركة التضامن جميع الشركاء في شرح خاصية  اكتساب  )1  

لم يكن بمجرد دخول الشريك شركة التضامن فإنه يكتسب صفة التاجر حتى ولو ـ   

يكن لم  و في إدارة الشركة أا فعلياقد احترف التجارة من قبل، و سواء كان له مساهم

  .، ذلك أن شركة التضامن هي شركة تجارية بحسب الشكل مساهما 

يجب أن يكون الشريك المتضامن كامل األهلية أي بلوغه سن التاسعة عشر دون ـ 

  .إصابته بأي عارض من عوارض األهلية

  بالتزامات التجار المهنية فعليه أن يلتزم  شركة التضامن في الشريك قدتعاإذا ـ 

  .و هي القيد في السجل التجاري و كذا مسك الدفاتر التجارية 

 ذلك  فيؤدي أهليتهه من ممارسة التجارة أو فقدهحالة إفالس الشريك أو منع في  ـ 

 أن  استمرارها أو الشركة ما لم ينص القانون األساسي للشركة علىإلى انحالل 

  .يقرر ذلك باقي الشركاء باإلجماع 

 بسبب توقفها عن الدفع فسيؤدي ذلك إلى إفالس  إذا أفلست شركة التضامنـ

  . تجاراً و مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركةجميعا باعتبارهم الشركاء 

5×0,5   

  2(  سؤولية تضامنيةمسؤولين م شركة التضامنجميع الشركاء في شرح خاصية أن 

   : عن ديون الشركة  

  

من غير تحديد وبالتضامن و جميع الشركاء مسئولون مسؤولية  مطلقة و تضامنية ـ   

تكافل و تضامن جميع الشركاء في تحمل ب تتميز شركة التضامن ف. عن ديون الشركة

  ).بشركة التضامن(مسئوليتهم عن ديون الشركة، و قد يكون هذا سبب تسميتها 

 و هذه المسؤولية غير محددة بمقدار حصة الشريك في رأس مال الشركة مهما ـ 

فذمة . لشريكلموال الخاصة األبلغت حتى وإن استغرقت قيمة تلك الديون جميع 

ه نّعند المطالبة بتسديدها كلياً ألبالتسديد الشريك ضامنة لهذه الديون، كما أنه ملزم 

الشركة  أن كما.  جميع الشركاء مجتمعين و قد يتم الرجوع علىمتضامن مع الشركة

قد تعجز عن تسديد كامل ديونها والتزاماتها، و يعجز أحد الشركاء الذي تمت مطالبته 

 عن تسديدها وبالتالي على باقي الشركاء أن يتولوا وفاء تلك الديون و االلتزامات فهم 

  

2×0,75
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ال يجوز ف  نية من قواعد النظام العامالمسؤولية التضامو تعتبر  .بمثابة الكفالء للشركة  

للشركاء المتضامنين استبعاد هذه المسؤولية أو تحديدها بشرط خاص في عقد الشركة 

 .فمثل هذا الشرط يقع باطالً و ال يحتج به على الغير

  :السؤال الثاني

    

المحدودة المتعلقة بمسؤولية وتداول حصص الشركات ذات المسؤولية تبيين خصائص  

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

  04  

تكون مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة :  محدودة اءكمسؤولية الشر •  

، ولذلك أوجب المشرع الوفاء بكامل  مال الشركة رأس في حصة  من  بما قدمه

ين ، ويكون كل شريك في عام للدائن الحصص عند تأسيس الشركة حتّى يتكون ضمان

  .مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص 

01 

 

   : حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية •  

حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير ـ 

  .فالحصص يجب أن تكون اسمية وال يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول 

عن طريق اإلرث و إحالتها بكل حرية بين األزواج الشركاء  حصص تنتقلأن   يمكنـ 

و األصول و الفروع ، أما بالنسبة لألشخاص األجانب عن الشركة فال يجوز أن تنتقل 

حصص الشركاء إليهم إال بموافقة أغلبية الشركاء اآلخرين الذين يمثلون ثالثة أرباع 

  .رأس مال الشركة على األقل 

01 

  

   :األدنى لرأس المال الحد  •  

أوجب المشرع الجزائري  حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث 

 ـ 93المرسوم التشريعي رقم (  من القانون التجاري الجزائري 566نصت المادة 

ال يجوز أن يكون رأسمال الشركة : (( بقولها   )1993 أفريل 25 المؤرخ في 08

 دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات 100000ودة أقل من ذات المسؤولية المحد

  ........)). دج على األقل 1000قيمة اسمية متساوية مبلغها 

01 

  

  :  الحد األقصى لعدد الشركاء •  

المسؤولية  أوجب المشرع الجزائري أالّ يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات 

 من القانون التجاري الجزائري على590شريك حيث نصت المادة   20 عن المحدودة

ال يسوغ أن يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية عشرين : (( يلي  ما

وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى . شريكا

وعند عدم ذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد . شركة مساهمة في أجل سنة واحدة 

      )) .تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل الشركاء في 

01 
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 04     :السؤال الثالث   

 اجتماعيوو منها ما ه مالي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ما ه تتعدد أهداف الضريبة  

  :و منها ما هو سياسي

  

   :ـ الهدف المالي  

.  ، و هو الهدف التقليدي للضريبةو هو تأمين موارد مالية للدولة لتغطية نفقاتها العامة
01  

   :قتصادياالهدف الـ   

ومكافحة  االقتصاد لتوجيه الحكومة تعتبر الضرائب من بين الوسائل التي تستخدمها

فقد ترغب الدولة في إنعاش . التضخم أو االنكماش للوصول إلى االستقرار االقتصادي

لتشجيع ) فاء ضريبي مثالًإع(قطاع اقتصادي ما فتلجأ إلى منح مزايا ضريبية 

  .االستثمار في ذلك القطاع أو العكس

01 

 

   :جتماعياالهدف الـ   

عند فرض ضرائب مرتفعة على المداخيل المرتفعة وتخصيصها لزيادة مداخيل 

كما أن . الطبقات الفقيرة فإن ذلك يعتبر إعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة االجتماعية

مثل التبغ ( أو استهالك بعض السلع الضارة بالصحة فرض رسوم عالية على إنتاج

  .يؤدي إلى التقليل من هذا النوع من السلع) والكحول

01  

   :سياسيالهدف الـ   

قد تستعمل الضرائب لتحقيق هدف سياسي من أجل الضغط على دولة ما كي تفتح 

 فرض رسوممعلنة فتُ منها بطريقة غير سوقها الداخلي بشكل أوسع أو تضييق االستيراد

  . ألهداف سياسية   للضريبة   استعماال هذا ، فيعتبر الدولة تلك  منتجات على عالية جمركية

01 

 

 04    :السؤال الرابع  

     :تبيين مميزات الرسم على القيمة المضافة )1  

 فهو من  ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المالهي ـ  

  .هالك أو اإلنفاققبيل الضرائب على االست

ضعف   و،سيما في حالة االنتعاش االقتصادي ال تكون كبيرة جدا ، ته حصيلـ

  . المواطنين على االستهالك بشكل واسعإقبال، و  نسبة البطالة

 يدفع المستهلك، أي أن  أو الخدمة في سعر السلعةاًكون متضمني أن ه من مميزاتـ

  .م.ق/رسماليمة  فيها قاًَمتضمنأو الخدمة قيمة السلعة 

  .م.ق/الرسم  النهائي للسلعة أو الخدمة يتحمل المستهلك ـ

 ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا، ضريبة شاملةم .ق/الرسم ـ

  . السلع المستوردةكذلكو 

5×0,5  
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     :ذكر خصائص الرسم على القيمة المضافة  )2  

  .مهماً من مصادر اإليرادات العامة اـ يعد الرسم على القيمة المضافة مصدر  

  .ـ يحقق الرسم على القيمة المضافة مبدأ الحياد

 المتواضعة، إذا فرض بمعدالت منخفضة أو أعفيت منه لعلى المداخي ـ ال يؤثر

  .المواد االستهالكية الضرورية

فهو يمس كل مداخيل الدورة  ضريبة عامة  المضافة ـ الرسم على القيمة

  ). نتاج ، التوزيع ، االستهالكاإل(االقتصادية، 

  .ـ الرسم على القيمة المضافة سهل التحصيل و الحساب

1,5  

 04  :الجزء الثاني   

    :الجدول التالي يصنف خصائص ومبادئ الميزانية )1  

  مبادئ الميزانية العمومية  خصائص الميزانية العمومية  

  الصفة التقديرية للميزانية 

  
   مبدأ شمول الميزانية

  مبدأ سنوية الميزانية  إجازة الجباية و اإلنفاق

  مبدأ عدم تخصيص اإليرادات  الصفة التشريعية للميزانية

   .مبدأ وحدة الميزانية  
  

7×0,25   

      :الصفة التشريعية للميزانية ، عدم تخصيص اإليرادات: شرح كال مما يلي   )2  

 قانون المالية الذي يتضمن  تصدر الميزانية ضمن:الصفة التشريعية للميزانية ـ   

تقديرا لمجموع اإليرادات و النفقات السنوية و ترخيصا من السلطة التشريعية للسلطة 

. و ينتهي هذا اإلذن بانتهاء السنة المالية. التنفيذية باإلنفاق و الجباية وفقاً للقوانين

 .و إلى جانب ذلك هناك أحكاما خاصة تتعلق مباشرة بتنفيذ الميزانية

1,5  

 المبدأ عدم تخصيص إيراد معين هذايراد من : مبدأ عدم تخصيص اإليرادات ـ   

لتغطية نفقة معينة، بل إن مجموع اإليرادات يجب أن تغطي مجموع النفقات على وجه 

  .العموم

0,75  

  
 
  


