
 اجلىّٕرٖٛ اجلساٟرٖٛ الزميقراطٗٛ الشعبٗٛ 

 6102/6102املٕشي الزراش٘                                                                                                    ثإٌٖٛ :بَ رأر رابح بَ شكأ

 شــــــــــــــــاعٛ 16املزٚ :                                            تصٗري ٔاقتصار                                                                10املصتٕٝ :

 املالي واحملاسيب يف مادة التسيري  الثاني  الفرض احملروس

 ٌقطٛ(.06اجلسٞ األٔه:)

 . قبن اجلرر00/06/6102املعمٕوات التالٗٛ وصتدرجٛ وَ رفاتر وؤشصٛ "عبري " بتارٖذ 

 راَٟ  وزَٖ  اشي احلصاب  ر ح

  0011111 البٍاٞات  600

  2111111 وعزات صٍاعٗٛ وٍشآت تقٍٗٛ  602

  2111111 وعزات الٍقن  6006

  001111 وصاِىات ٔحصابات راٍٟٛ ورتبطٛ باملصاِىات  62

 200111  اِتالك املباٌ٘  6000

 0101111  اِتالك املٍشآت التقٍٗٛ املعزات الصٍاعٗٛ  6002

 0211111  اِتالك وعزات الٍقن  60006

 06111  وصاِىات ٔحصابات راٍٟٛ ورتبطٛ باملصاِىات خصاٟر القٗىٛ عَ  602

  00111 وٕار أٔلٗٛ ٔلٕزً  00

 02211  خصاٟر القٗىٛ عَ وٕار أٔلٗٛ ٔلٕازً  000

  02/10/6100. البٍاٞات تّتمك خطٗا مت اقتٍاؤِا بتارٖذ, 

 َٖوٍشآت تقٍٗٛ وعزات صٍاعٗٛ  تّتمك خطٗا مبعزه وشرتك ٔ تتكُٕ وَ جسأ 

 . 10/10/6100وَ إمجال٘ املٍشآت  ٔمت اقتٍاؤٓ بتارٖذ %21(:ميجن Aاجلسٞ )

رج 611111بصعر  10/12/6102. ٔمت التٍازه عَ آلٛ وٍْ بتارٖذ 10/01/6100اقتٍاؤٓ بتارٖذ  (:ميجن الباق٘ متB)ٞاجلس

 رج. ٔمل ٖصجن احملاشب اٙ قٗز ٖجبت عىمٗٛ التٍازه .621111عمٜ احلصاب عمىا اُ قٗىتّا االصمٗٛ تقزرب 

  ٖذ اجلرر ٔتّتمك خطٗا .تقزر قٗىتّا الصٕقٗٛ بتار16/10/6100وعزات الٍقن مت اقتٍاؤِا بتارٖذ

 .رج:0011111ب

 رج. ٔمل 000022 قٗىٛ إمجالٗٛ وصاِىات ٔحصابات راٍٟٛ ورتبطٛ باملصاِىات :مت التٍازه عٍّا ٌقزا ب

 ٖصجن احملاشب اٙ قٗز ٖجبت العىمٗٛ .

 . ٚخصارٚ القٗىٛ بالٍصبٛ لمىٕار األٔلٗٛ ٔالمٕازً غري وربر 

 العىن املطمٕب:

 . لمىٍشآت التقٍٗٛ املعزات الصٍاعٗٛحزر وعزه االِتالك املشرتك  .0

 .00/06/6102شجن قٕٗر التصٕٖٛ بتارٖذ  .6

 ٌقاط(10اجلسٞ الجاٌ٘:)

 قبن اجلرر N/00/06الٗك املعطٗات التالٗٛ وصتدرجٛ وَ رفاتر وؤشصٛ "وٍٜ" بتارٖذ 

 راَٟ  وزَٖ  اشي احلصاب  ر ح

  666011 زباَٟ وشكٕك فّٗي  202

 22111  املشكٕك فّٗيخصاٟر القٗىٛ عَ حصابات السباَٟ  200

 62111  خصاٟر القٗىٛ عَ القٗي املٕرعٛ يف البٍٕك  200

  661111 الصٍزات املدٕلٛ حقا يف املمكٗٛ . أٔاألخرٝ  االشّي  210

 

 اقمب الٕرقٛ  0/6الصفخٛ                                         



 ٔضعٗٛ السباَٟ املشكٕك فّٗي وبٍٗٛ يف اجلزٔه التال٘ : .0

قٗىٛ الزَٖ  السباَٟ 

TTC 

خصارٚ 

 القٗىٛ 

التصزٖزات 

 خاله الصٍٛ 

 والحظات اثٍاٞ اجلرر 

 وَ الرصٗز %62احتىاه عزً تصزٖز  22011 ...... 012011 وّزٙ 

 حتصٍت ٔضعٗتّا املالٗٛ  ــــــــ %21 .......... وّزٖٛ 

 .17%املبالغ املصزرٚ وصجمٛ حماشبٗا. وعزه الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ 

 رج. وَ احلصاب البٍك٘ لمىؤشصٛ بصبب عزً حتصٗمْ شٗك وَ السباَٟ .62111وبمغ اقتطع البٍك  .6

 رج.611ٔتقزر قٗىتّا الصٕقٗٛ بشّي 0611االشّي األخرٝ أٔ الصٍزات املدٕلٛ حقا يف املمكٗٛ عزر ِا  .0

 رج.06111بق٘ لزٝ املؤشصٛ طٕابع جباْٟٗ تقزر ب .2

 العىن املطمٕب:

 N/00/06التصٕٖٛ بتارٖذ  شجن قٕٗر            

 

 

َِٟك املاَه فاضاًل . . . . فِإٌَك يف ِإعطاَٟك العمَي أفضُن  ِإسا كٍَت يف ِإعطا

 

 ِإسا كٍَت سا عمٍي ٔواراَك جاٌِن . . . . فأعرِض فف٘ ترِك اجلٕاِب جٕاُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتٕفٗق                                                                          6/ 6الصفخٛ                                                                  اٌتّــــــــــٜ        


