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مادة القانون واملعلومات العامة املستوى النهائي

مادة القانون
أ -أجب عن السؤال اإلجباري التالي :
السؤال األول ( 02درجة ) :
وضح رأيك يف مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع ذكر التعليل ؟
 -1جيوز إبرام عقد معاوضة مع أحد أعضاء جملس إدارة الشركة متى وافق اجمللس
مقدما على إبرام العقد .
 -2يعد احملاسب مؤسسا إذا قام بالتوقيع على عقد التأسيس نيابة عن أحد املؤسسني
يف شركة املساهمة .
 -3ال جيوز للشركة األجنبية أن تنشئ هلا يف مصر مكتب متثيل ولكن حيق هلا إنشاء فرع.

 -4جيوز اصدار أسهم الزيادة يف رأي مال إحدى الشركات املقيدة يف البورصة من
خالل عمليات مبادلة األسهم شريطة احلصول على تقرير من مراقب حسابات الشركة
بالقيمة العادلة ألسهم الزيادة .
 -5ال جيوز أن يقل رأمسال الشركة ذات املسئولية احملدودة عن مخسني ألف جنيه .
 -6جيوز إصدار قرار من جملس اإلدارة لتعطيل حق األولوية للمساهمني احلاليني يف
الشركة يف احلصول على اسهم زيادة رأس املال املطروح لالكتتاب العام حيث أنه قد
يكون من مصلحة الشركة دخول مساهمني جدد .
 -7جيوز للمساهم تفويض أحد أعضاء جملس اإلدارة من املساهمني احلضور نيابة
عنه يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية لشركة املساهمة .
 -8ميكن سداد رأس مال الشركات ذات املسئولية احملدودة على دفعات بشرط أن يكون
احلد األدنى  %11من رأس املال املصدر واملكتتب فيه .
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 -9جيوز تعدد القيمة االمسية لألسهم ذات اإلصدار الواحد .
 -11ال جيوز أن يزيد عدد الشركاء يف الشركة ذات املسئولية احملدودة عن مخسني
شريكا .

ب -أجب عن ثالثة أسئلة من األربعة التالية  02( :درجات لكل سؤال )
السؤال الثاني :
 -1اذكر أهم قواعد قيد وشطب األوراق املالية يف البورصة املصرية وهل تنطبق ذات
قواعد القيد والشطب على الشركات الصغرية واملتوسطة ؟ هل جيوز ملراقب حسابات
الشركة إجراء تقييم للشركة اليت يراجعها من أجل حتديد قيمة سوقية هلا ؟
 -2هل جيب على البنك سداد قيمة الشيك مبجرد االطالع حتى ولو مت تقدميه قبل
موعد استحقاقه ؟ وهل ختتلف إجابتك لو كان الشيك مسطرا ؟

السؤال الثالث :
اذكر مدى صحة العبارات التاليةة ويف االةة اإلجابةة بةأن العبةارة خاضئةة وضةح ضبيعةة
اخلطأ والتصحيح املطلوب :
 -1جيوز للشركة بشكل عام إصدار سندات امسية بقرار من اجلمعية العامة رغم عدم
سداد رأس املال املصدر بالكامل .
 -2يعترب املؤسسون يف الشركة املساهمة ملتزمون تضامنيا عما التزموا به على
الرغم من الشركة مساهمة .
 -3ال جيوز األسهم اليت يتم اصدارها مقابل حصص عينية بأي حال من األحوال قبل
مرور مدة ال تقل عن  5سنوات وذلك وفقا للمادة  45من القانون  159لسنة  1981إال
فيما بني املؤسسني وأعضاء جملس اإلدارة .
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 -4جيوز زيادة رأس املال املصدر قبل سداده بالكامل شرط احلصول على قرار من
جملس اإلدارة بذلك .
 -5حيق للشركة املساهمة وفقا للقانون رقم  159لسنة  1981وتعديالته إصدار أسهم
حلامله وال حيق لتلك األسهم التصويت يف اجلمعية العامة ولكن حيق هلذه األسهم
احلصول على األرباح .

السؤال الرابع :
 -1هل جيوز التصاحل مع املستثمر يف اجلرائم اليت ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو
اليت اشرتك يف ارتكابها وذلك يف نطاق مباشرة األنشطة املنصوص عليها يف قانون
ضمانات وحوافز االستثمار ؟ متى يكون التصاحل ؟ وما الذي يرتتب على التصاحل ؟ (
قرار رقم  4لسنة  2112تعديل لقانون  8لسنة ) 2117
 -2ما هو املقصود بأسهم اخلزانة ؟ وكيف يتم انشاؤها ؟ واملدة اليت جيب بعدها
التصرف يف هذه األسهم ؟ وما هي الطرق املختلفة للتصرف يف هذه األسهم ؟ وما هي
اآلثار املالية املرتتبة على انشاء أسهم اخلزانة سواء على الشركة املصدرة أو على حقوق
املساهمني ؟

السؤال اخلامس :
- 1ما هو نشاط شركة التوريق ؟
 - 2هل جيوز لشركة التوريق أن يكون هلا غرض آخر خالف نشااط التورياق ؟ وهال
تكون شركة التوريق ملتزمة بتقديم شهادة تصنيف ائتماني ؟
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مادة املعلومات العامة
أجب عن سؤالني فقط من األسئلة اآلتية :
السؤال األول :
ما هو دور البنوك يف دعم االقتصاد القومي وزيادة معدل النمو واحلد من أزمة البطالة
يف مصر ؟

السؤال الثاني :
صدر قانون الضريبة على العقارات املبنية رقم  169لسنة  2118ومل يطبق نتيجة ظهور
بعض املعوقات واملشاكل ؟ ناقش ما يلي :
 - 1مشااكالت تطبيااق القااانون علااى مباااني وأراضااي ( املصااانع ا الفنااادق ا وشااركات
البحث والتنقيب عن البرتول ا املطارات ) ؟
 - 2أهم االقرتاحات لعالج عيوب القانون من حيث  ( :سعر الضريبة – حاد اإلعفااء
– السكن اخلاص ) ؟

السؤال الثالث :
أصدر البنك املركزي املصري تعليمات بشأن حوكمة البنوك يف  5يوليو  2111على أن
تطبق يف أول مارس  2112؟
 -ناقش تلك التعليمات يف ضوء قواعد احلوكمة .

السؤال الرابع :
أن سياسات الضريبة هلا دور يف تنمية االقتصاد القومي يف مصر ويدور النقاش اآلن على
تعديل قانون الضرائب على الدخل رقم  91لسنة  2115وتعديالته والقانون رقم  11لسنة
 1991وتعديالته بشأن الضريبة العامة على املبيعات ؟
 - 1ناقش ذلك يف ضوء املقرتحات املنشورة .
 - 2اكتب زمن وجه نظرك عن أهم التعديالت اليت تراها يف القانون السابقة .
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