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 عىل املرتحش أ ن خيتار أ حد املوضوعني التالني:

 :املوضوع ال ول

 نقاط( 6) اجلزء ال ول:

 البيع؟ما يه أ اثر عقد  .1

 ما يه أ س باب انقضاء رشكة التضامن؟ .2

 من مه ال شخاص اخلاضعون للرضيبة عىل ادلخل الإجاميل؟ .3

 

 نقاط( 6) اجلزء الثاين:

خ أ   بوزيد خل، تد  ىل هذا ال خريامللكية اإ ولكن قبل نقل ر جزائري، دينا 800000: بــقام جالل ابلرتايض عىل بيع س يارة حلامد، "

 س نة" 30علام أ ن جالل يبلغ من العمر  ،بسب أ ن الس يارة تعترب ملاك هل البيعجالل ومل يكن راض هبذا 

 

 :من خالل الوضعية أ جب عىل ما ييل املطلوب:

 وحض اجابتك؟ يف رأ يك هل البيع حصيح؟ .1

  ؟؟ كيف ذكلهل ميكن ل خ جالل أ ن يلغي البيع .2

 ؟ ارشهحا؟مايه ال راكن الصحيحة حىت يمت البيع .3
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 نقاط( 8) :اجلزء الثالث

 :1الس ند 

 

 

 

 

 

 وعىل ضوء ما درست أ جب عىل ال س ئةل التالية: ،1 من خالل الس ند املطلوب:

 عرف ما حتته سطر؟ .1

 ما هو الفرق بني الرضائب والرسوم؟ .2

 حزي التنفيذ، يمت يف وثيقة مصادق علهيا من طرف السلطة الترشيعية؟قبل دخول قانون املالية  .3

 ماذا نعين هبذه الوثيقة؟ ومايه خصائصها؟  -

 

 :2الس ند 

 

 

 ، أ جب عىل ال س ئةل التالية:2من خالل الس ند  املطلوب:

 ماذا تعترب هذه الزايدات؟ ارشهحا؟ ومايه مصادرها؟ .1

 

 قـــــــيل محـــــــــزةز متنيايت لمك ابلنجاح ال ستــــــــــاذ: أ                                                        
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، بعد توقيعه مساء ال ربعاء من قبل رئيس امجلهورية، عبد العزيز 2017الفاحت جانفي ، حزي التنفيذ 2017 قانون املاليةدخل "

قرارها يف بعض ، للجريدة الرمسية 77بوتفليقة، ونرشه يف العدد  حزي التطبيق،  الرسوم والرضائبلتدخل الزايدات اليت مت اإ

فئات من املنتجات أ مهها املنتجات البرتولية، كوقود الس يارات، وكذا التحويالت العقارية والرمس عىل  8واليت مست أ ساسا 

ىل الهدف ال مسى املتوىخ من هذه.................القمية املضافة،  جيادالزايدات هو دمع مداخيل ادلوةل  ، مع الإشارة اإ بدائل  ابإ

 ".عن مداخيل النفط، وكذا ترش يد السلوك الاس هتاليك للمواطن

ىل  17زايدة بنقطتني يف قمية الرمس عىل القمية املضافة، واليت ترتفع من  2017ر قانون املالية لس نة ق  ي  "  19ابملائة اإ

ىل  7ابملائة ابلنس بة للمعدل العادي، ومن    املنخفض" ابملائة ابلنس بة للمعدل 9ابملائة اإ

3as.ency-education.com



 

 املوضوع الثاين:

 

 نقاط( 6) اجلزء الأول:

 كيف يمت تأأسيس الرشكة اذلات املسؤولية احملدودة؟ .1

 ما الفرق بني التكوين والرتقية؟ .2

 ىل ماذا تقسم النفقات العامة حسب الغرض؟ا   .3
 

 

 نقاط( 6اجلزء الثاين: )

 :1991من قانون املالية لس نة  01حسب نص املادة 

 مللكف ابلرضيبة".، تفرض هذه الرضيبة عىل .......اني تدعى....يواحدة عىل دخل الأشخاص الطبيع "يمت تأأسيس رضيبة س نوية 

 

 من خالل نص املادة أأجب عىل ما ييل: :املطلوب

 ؟ ارشهحا؟ما نوع الرضيبة اليت تتحدث علهيا املادة .1

 ما يه خصائصها؟ .2

 التوريد املبارش؟مايه طرق دفع هذا النوع من الرضيبة يف طريقة  .3
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 اجلزء الثالث:

 أأوال:

ىل حصص, وتتكون من رشاكء ال "من القانون التجاري  592تعرف املادة  - رشكة ....بأأهنا يه الرشكة اليت ينقسم رأأساملها ا 

ال بقدر حصهتم  ".يتحملون اخلسائر ا 

 

، ذا اكن عقد الرشاكء أأقل عن س بعةا   ....عىل أأنه ال جيوز تأأسيس رشكة "تجاري ال  من القانون 2الفقرة  592وتنص املادة  -

ملسؤولني زاد دد اوالسبب يف ذكل أأن املؤسسني مسؤولون عن الأخطاء اليت تقع مهنم يف تأأسيس الرشكة ولكام زاد ع

وا يف رأأس مال الرشكة حبصة نقدية أأو عينية وذكل ضامان كام جيب أأن يكون الرشاكء املؤسسني ممن اكتتب ،ضامن املكتتبني

 ".جلدية اهامتهمم مبرشوع الرشكة

 
 

 املطلوب:

 من القانون التجاري؟ وعىل ماذا تقوم؟ 592نوع الرشكة اليت تتحدث علهيا املادة  ما .1

 مايه اجراءات تأأسيس هذه الرشكة؟ .2

 اثنيا:

، مت قبول عادل يف سريمن أأجل العمل ك هذه الرشكة  ىلا   اجته العمل،طرق ابب التوظيف و عادل شاب خترج من اجلامعة و 

، سا يوميا 8يعمل دج شهراي و 36.000. اكن عادل يتقاىض أأجر "أأحالم" اليت اكنت يف عطةل أأمومةيوم عوض  98ملدة  همنصب

عني يف منصبه و فاز  ،ابقةبعد اجتيازه للمسو  سريينم من حسن حظ عادل أأنه بعد مرور هذه املدة مت فتح مسابقة توظيف لل 

 اجلديد.

 من خالل الوضعية أأجب عىل الأس ئةل التالية: املطلوب:

 ارشحه؟ العالقة اليت تربط عادل ابلرشكة؟هو القانون اذلي ينظم ما  .1

 ؟مدعام اجابتك من خالل الوضعيةمع الرشح، مايه أأنواع عقد العمل  .2
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