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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديـرية التــربية بـوهران

 سيدي معروف-اثنوية الشهيد واعر عبد القادر
 2016:إمتحان الثالثي األول ديسمرب

 التسيري واإلقتصاد: الشعـبة
 ساعات4:                                          املدةالتسيير المحاسبي والمالي       : إختبار يف مادة

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 

 الموضوع األول

 ﴾﴿تسوية املخزوانت(ن6)الجزء األول 
 استخرجنا الحسابات التالٌة31/12/2014بتارٌخ "  االبتسام" من مٌزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة : 

 دائن مدٌن الحسابات ح.ر

  720000 مواد اولٌة ولوازم 31

  450000 تموٌنات اخرى 32

  250000 منتجات تامة 35

  185000 مواد اولٌة مخزنة 381

 25000  خسائر القٌمة عن تموٌنات اخرى 392

 45000  خسائر القٌمة عن منتجات تامة 395

 :31/12/2014معلومات جردية بتاريخ 

تتبع المؤسسة طرٌقة الجرد المتناوب بالنسبة للمواد االولٌة واللوازم وطرٌقة الجرد الدائم بالنسبة للتموٌنات -1

 .االخرى والمنتجات التامة

 :تبٌن أن الجرد المادي لـ-2

  دج680000:مواد اولٌة ولوازم*

  دج مبرر445000:التموٌنات االخرى*

  دج غٌر مبرر240000:منتجات تامة*

 :أسعار البٌع الصافٌة-3

  دج460000:التموٌنات االخرى*

  دج230000:المنتجات التامة*

 :المطلوب

 31/12/2014انجز قٌود التسوٌة الضرورٌة للمخزونات بتارٌخ 

 ﴿اعداد الكشوف المالية وتحليلها﴾ (ن6)الجزء الثاني 
 :2014لخصت المعلومات التالٌة لدورة " وسٌم التجارٌة"من اجل تحلٌل نشاط مؤسسة

 ًرقم االعمال%40=هامش الربح االجمال  

  على الترتٌب2،3،4اعباء عملٌاتٌة اخرى،التكالٌف التجارٌة،االعباء االدارٌة متناسبة مع االعداد . 

 700000=منتوجات العملٌاتٌة االخرى DA0=78    بٌنما ح 

 1200000=مشترٌات  البضائع المبٌعة DA 
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 مشترٌات البضائع المبٌعة%50=اعباء وظٌفة الشراء  

 1000000=المنتوجات المالٌة ضعف االعباء المالٌة  بـــٌنما  النتٌجة العملٌاتٌة DA 

 300000=ضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادٌة DA 25 بٌنما معدلها% 

 :المطلوب

 اعداد حساب النتائج حسب الوظٌفة مبررا العملٌات الحسابٌة-1

 :حدد معدل االدماج علما أن جزء من جدول توزٌع الوظائف كماٌلً-2

 62ح+61ح 608   الى ح602ح الوظائف

 %20 %10 اعباء وظٌفة الشراء

1 اعباء وظٌفة تجارٌة
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 %20 %15 اعباء وظٌفة االدارة

 ﴾-التســــوايت–﴿أعــــمال نــــهاية الســـنة (ن8)الجزء الثالث 

 استخرجنا الحسابات التالٌة31/12/2014بتارٌخ "  الباهٌة " من مٌزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة : 

 دائن مدٌن الحسابات ح.ر

  1700000 معدات نقل 2182

 545000  اهتالك معدات نقل 28182

  108000 سندات المساهمة االخرى 262

 12000  خسائر القٌمة عن سندات المساهمة 296

  60000األسهم او السندات المخولة حقا الملكٌة  503

  376500 بنوك الحسابات الجارٌة 512

 :31/12/2014معلومات جردية بتاريخ 

 :معدات نقل تهتلك خطٌا وتتكون من-1

 تنازلت عنها على 02/10/2014 ، بتارٌخ DA 700000 بمبلغ 03/04/2012سٌارة سٌاحٌة تم اقتناءها بتارٌخ 

  دج130000 بـ31/12/2013كما سجلت لها خسارة قٌمة بتارٌخ .DA 120000الحساب بمبلغ 

 31/12/2014،سعر بٌعها الصافً المحتمل بتارٌخ 02/07/2012باقً معدات نقل ٌتعلق بشاحنة تم اقتناءها 

 DA 450000بـ

 :وضعٌة السندات موضحة فً الجدول التالً-2

عدد  نوع السندات

 السندات

سعر البٌع السند  تكلفة االقتناء

 31/12/2013فً 

سعر البٌع 

السند فً 

31/12/2014 

 DA 800 DA 850 DA 900 120 262سندات المساهمة االخرى ح

األسهم او السندات المخولة حقا 

  )*(503حالملكٌة

300 220 DA 200 DA 240 DA 

 .5684 بشٌك بنكً رقم31/12/2014 سند من السندات المخولة حقا الملكٌة بتارٌخ 200تنازلت المؤسسة عن  (*)

 وبعد المراجعة 370000DA كشف البنك المرسل للمؤسسة ٌظهر رصٌد دائن بمبلغ 31/12/2014بتارٌخ -3

 :تبٌن أن سبب اإلختالف هو

 المؤسسة لم تسجل العملٌات التالٌة: 

 .للبنك مباشرة" خالد" سلمه الزبون20000DAشٌك بمبلغ *
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 DA 5000فوائد دائنة لصالح المؤسسة بـ*

 DA 1500خدمات بنكٌة بـ*

 البنك لم ٌسجل العملٌات التالٌة: 

 DA 52000بقٌمة  " اسماعٌل"شٌك استلمته المؤسسة من الزبون*

 DA 22000بقٌمة " كمال"شٌك سلمته المؤسسة للمورد                  *

 انجز حالة التقارب البنكً-1:المطلوب

  مع تبرٌر العملٌات الحسابٌة31/12/2014انجز قٌود التسوٌة الضرورٌة بتارٌخ-2          

 الموضوع الثاني

 ﴾﴿التقارب البنكي (ن6)الجزء االول 
 : كشف البنك الذي ٌحتوي على المعلومات التالٌة31/12/2014 بتارٌخ "السعادة"استلمت مؤسسة

دائــه مدَـه  انبُــــــــان انتارَخ  

01/12/2014 

04/12/2014 

05/12/2014 

10/12/2014 

15/12/2014 

28/12/2014 

30/12/2014 

31/12/2014 

رصُد أونٍ نشهر دَسمبر 

" كمال" نهمىرد 123شُك رقم 

إَداع مبهغ وقدٌ 

" زبىن عهٍ "تحىَم مبهغ مه شركة 

 نمصهحة انبرَد 568شُك رقم 

فىائد دائىة نصانح انمؤسسة 

خدمات مصرفُة  

 (دائه  )رصُد وهائٍ 

 

25000 

 

 

16000 

 

500 

87000 

83500 

 

28000 

15000 

 

2000 

 128500 128500                 انمجمىع  

: َظهر حساب انبىك ندي انمؤسسة عهً انشكم انتانٍ

دائــه مدَـه  انبُــــــــان انتارَخ 

01/12/2014 

02/12/2014 

05/12/2014 

08/12/2014 

12/12/2014 

25/12/2014 

31/12/2014 

رصُد أونٍ نشهر دَسمبر 

" كمال" نهمىرد 123شُك رقم 

إَداع مبهغ وقدٌ 

" دمحم"  مه انسبىن260شُك رقم

 نمصهحة انبرَد 568شُك رقم 

" سهُمان" ألمر انمىرد 785شُك رقم

 (مدَه  )رصُد وهائٍ 

83500 

 

28000 

38500 

 

 

 

 

25000 

 

 

16000 

24000 

85000 

 150000 150000                 انمجمىع  

. أوجس جدول انتقارب انبىكٍ-1:العمل المطلوب

 "السعادة" لمؤسسة 31/12/2014انجز قٌود التسوٌة الضرورٌة بتارٌخ -2                   

 ﴾ ﴿اعداد الكشوف املالية وحتليلها(ن6)الجزء الثاني 
 31/12/2015استخرجنا المعلومات التالٌة من دورتها المالٌة " البهجة التجارٌة"من اجل تحلٌل نشاط مؤسسة

 DA 750000=نتٌجة الصافٌة للسنة المالٌة-

 %25=معدل الضرائب على النتائج العادٌة-
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 عناصر غٌر عادٌة منتوجات وأعباء معدومة-

 DA 200000=المنتوجات مالٌة ضعف األعباء المالٌة    بـٌنما   النتٌجة المالٌة-

 . على التوال2،3ًمنتوجات عملٌاتٌةأخرى،استرجاعات عن خسائر القٌمة والمؤونات متناسبة مع االعداد -

 .منتوجات مالٌة=اعباء عمالٌتٌة أخرى-

 .اعباء عملٌاتٌة اخرى=مخصصات االهتالكاتوالمؤونات وخسائر القٌمة-

 %25=معدل اإلدماج-
 DA 80000=ضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة-
 DA 120000=اعباء المستخدمٌن-
 DA 500000=القٌمة المضافة لإلستغالل-
 . على الترتٌب2،1مشترٌات مستهلكة وخدمات خارجٌة واستهالكات اخرى متناسبة مع االعداد-

 :المطلوب
 .اعداد حساب النتائج حسب الطبٌعة مبررا العملٌات الحسابٌة-1
 :احسب قدرة التموٌل الذاتً انطالقا من اجمالً فائض االستغالل علما-2
 DA 40000=767      حDA 60000=765         حDA 100000= 752ح
 DA 20000=667      حDA 30000=665            حDA 60000=652ح
 %35أحسب التموٌل الذاتً إذا علمت ان  نسبة توزٌع االرباح -3

 ﴾-التســــوايت–﴿أعــــمال نــــهاية الســـنة (ن8)الجزء الثالث 
 استخرجنا الحسابات التالٌة31/12/2014بتارٌخ "  الباهٌة " من مٌزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة : 

 دائن مدٌن الحسابات ح.ر

 45000  مؤونة األخطار 151

  6000000 معدات وادوات صناعٌة 215

 3120000  اهتالك معدات وادوات صناعٌة 2815

  265000 مخزون البضائع 30

 15000  بضائع مخزنة 380

 8000  خسائر القٌمة عن مخزون البضائع  390

  374400 الزبائن 411

  232830 الزبائن المشكوك فٌهم 416

 79500  خسائر القٌمة عن حسابات الزبائن 491

  21000 أقساط التأمٌنات 616

 45000  تقدٌم خدمات أخرى 706

 :31/12/2014معلومات جردية بتاريخ 

 31/12/2014وفصلت المحكمة فً النزاع بتارٌخ .مؤونة األخطار تتعلق بنزاع المؤسسة مع مصلحة الضرائب-1

 . كتعوٌض نقداDA 45000وسددت المؤسسة 

 :معدات وادوات صناعٌة تتكون األلتٌن-2

 سنوات،بتارٌخ 5 دج وتهتلك بطرٌقة تناقصٌا لمدة 3000000 بمبلغ 02/01/2012 تم اقتناءها بتارٌخ Aاأللة 

 (لم ٌسجل المحاسب اي قٌد) 1658 دج بشٌك بنكً رقم1200000 تنازلت عنها بمبلغ 02/10/2014

 . سنوات5 وتهتلك تزاٌدٌا لمدة 02/01/2011 تم اقتناءها بتارٌخ Bالباقً ٌتعلق باأللة 

 DA 255000 قدر بـ31/12/2014سعر البٌع الصافً المحتمل لمخزون البضائع بتارٌخ -3

 : بضائع مخزنة تبٌن أن380بعد تحلٌل حساب -4

 . لم تستلم فاتورتها بعدDA 45000هناك فاتورة قٌمتها -
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 . لم تستلم المؤسسة مخزونه بعدDAمبلغ قٌمته ؟ -

 :الٌك وضعٌة الزبائن المشكوك فٌهم كماٌلً-5

خسارة القٌمة فً  TTCمبلغ الدٌن  الزبائن

31/12/2013 

التسدٌدات المسجلة خالل 

2014 TTC 

 31/12/2014الوضعٌة فً 

 (للترصٌد)افالس نهائً 60840 ............ ........... دمحم

 سٌسدد ماعلٌه من دٌن 115830  من الدٌن%25 157950 فرٌد

 .منه %30 ٌحتمل عدم تسدٌدDA 95940ٌقدر دٌنه ب" سالم" من بٌن الزبائن العادٌٌن ٌوجد الزبون

 .%17الرسم على القٌمة المضافة المطبق : مالحظة

 02/04/2015 و02/10/2014 للفترة الممتدة بٌن DA 24000سددت المؤسسة أقساط التأمٌنات بمبلغ -6

 الى غاٌة 01/07/2014 للفترة الممتدة بٌن DA 18000قبضت المؤسسة اٌجار شاحنة من الغٌر بمبلغ -7

01/04/2015 

 DA 2500 وفاتورة الصٌانة بـDA 7500لم تستلم المؤسسة بعد فاتورة الكهرباء والغاز بـ-8

 DA 700000لم تحرر المؤسسة بعد فاتورة مبٌعات البضائع المقدر بـ-9

 :المطــــلوب

 مع إظهار العملٌات الحسابٌة على" الباهٌة" لمؤسسة31/12/2014أنجز قٌود التسوٌة بتارٌخ 

 .ورقة اإلجابة

 
 
 
 
 
 
 
 




