
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مديرية التربية لوالية تيارت                 وزارة التربية الوطنية.                                                       

6201/7201السنة الدراسية                            01/03/2017         ثانوية بن مستورة العربي               

 ساعات 3׃المدة                                   ثانوية الثالسنة الث:المستوى        .      بة تسيير و اقتصادشع 

 التسيير المحاسبي و المالي في مادة الثاني لثالثيا اختبار                                  

   

  اطنق 60:  لجزء األولا   
 :  قدمت لك المعطيات التالية 2016" لسنة الياسمينلمؤسسة " حسب الطبيعة  حساب النتائجمن  : 01السند   

 (3) الصفحة رقم  1أنظر الوثيقة رقم                 

 : 02السند رقم  

 يظهر جدول اعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف  المعلومات التالية : 

 و/ اإلدارة و/التجـــــــارية و/اإلنتــــــــــاج و/الشـــــــــراء مـــبلغ مـــــــوزع األعبــــــــــــاء

 60من حـ/ 20%

 

 36000 ؟ ؟ 18000 80000

 62حـ/ + 61حـ/

 

150000 20% 

 

30% 

 

30000 30% 

 

 64 حـ/ +63حـ/

 

 %25 ؟

 

15% 

 

35% 

 

25% 

 

 68حـ/

 

 6 3 4 5 ؟

 ؟ 210000 ؟ ؟ 810000 المجموع

 :  معلومات اضافية
  من رقم االعمال % 43العملياتية تمثل النتيجة 

 /من رقم االعمال % 09=  68حـ/بينما         64 حـ/مرات  3=  63حـ 

   : االنتاج المخزن او المنتقص من المخزونDA 50000  ) رصيد مدين ( 

 االستغالل عن خسارة القيمة و المؤونات يتناسبان فيما بينهما مع االعداد  المنتوجات العملياتية االخرى و استرجاعات

 على التوالي . 7و  12

  19 :معدل الضريبة على النتائج العادية%  

  معدومة 67، 77، 74، 73الحسابات 

 العمل المطلوب 

 : 2و  1انطالقا من السند -1

   (. 1) الوثيقة رقم أكمل حساب النتائج حسب الطبيعة مع اظهار كافة العمليات الالزمة  

 .قم باتمام جدول اعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف 

  ( ."4"الصفحة رقم  2انجز حساب النتائج حسب الوظيفة الى غاية النتيجة العملياتية فقط ) الوثيقة رقم 

       

 

 

 عليــك بالتركيـــز ثم التركيــــز  1/4الصفحــــــــــــــة     أقلــــب الصفحــــــة

 مالحظة : الوثيقة رقم 1 و 2 تستلمان مع ورقة االجابة
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 نقاط 06 الثاني: لجزء ا
طبق عليها ، تو الرسم قابل لالسترجاع DA1200000 (HT)( بقيمة  Aآلة صناعية) " شراءالهناءتريد مؤسسة" :1السند  

 ( %19. )معدل الضرائب على األرباح :سنوات4المؤسسة طريقة اإلهتالك الثابت لمدة 

 نفعية.مدة الوالجدول التالي يبين النفقات المسددة لتشغيل هذه اآللة  والمنتوجات المتوقع الحصول عليها خالل ال

   

 

 

 

و  (Bآلة صناعية)بيع بمسير المؤسسة و بعد اطالعه على صفحته الخاصة على الفايسبوك وجد اعالن خاص   :2السند     

 السابقة و تتضمن المعلومات التالية : لةالتي لها نفس مواصفات اآل

 لةالقيمة االصلية لآل  :DA 1000000 . 

 ( القيمة المتبقيةDR : )DA 10000. 

 : سنوات. 4المدة النفعية 

 و  الجدول ادناه يوضح التدفقات الصافية للخزينة.

 

 

 
 .(Aآللة )للخزينة لإعداد جدول التدفقات الصافية  1من السند رقم   -1 :المطلوب 

 تين تختار المؤسسة باستعمال معيار القيمة الحالية الصافيةاآلل،اي من  %07اذا علمت ان معدل التحيين  -2               

 نقاط 08 الثالث: لجزء ا
من البنك الوطني الجزائري مبلغ معين على  15/01/2016اقترضت مؤسسة "النجاح" في  من أجل تمويل تثبيتاتها :1السند 

 دفعات ثابتة سنويا و من جدول استهالك القرض العادي تحصلنا على المعلومات التالية: 5ان تسدده بواسطة 

 ( 4المبلغ الباقي تسديده بعد دفع الدفعة الرابعةV) :DA  185523.23  
 الدفعة و فائدة السنة الثالثة :  الفرق بينDA 159056.35 =3I-a 

 احسب على الترتيب :  معدل القرض ، أصل القرض ، االستهالك األول. -1 :المطلوب 

 أنجز السطر األول و الثالث من جدول استهالك القرض. -2              

 كما يلي : 31/12/6201خ لتكن لدينا الميزانية الوظيفية لمؤسسة "النجاح" بتاري     :2السند 

 األصــــــــــــــــــول المبالغ % الخصــــــــــــــــــوم المبالغ %

.... 

.... 

….. 

...... 

..... 

12.5 

….. 

........... 
............ 

............ 

1200000 

............. 

……… 

100000 

 :الموارد الثابتة
 الموارد الخاصة -

 الديون المالية -

 :المتداولة الخصوم

 ستغالللال -

 خارج االستغالل -

 خزينة الخصوم -

..... 

 

 

45 

..... 

..... 

… 

............. 

 

 

............. 

............. 

............. 

200000 

 االستخدامات الثابتة

 

 

 : األصول المتداولة

 لالستغالل -

 خارج االستغالل -

 خزينة األصول -

 مجموع األصول ............ 100 مجموع الخصوم ......... 100

 الديون المالية تتمثل في المبلغ المقترض من البنك الوطني الجزائري. -  معلومات مكملة :

 0.45نسبة التحرر المالي =   -                   

 DA  600000الموارد الثابتة تزيد عن االستخدامات الثابتة ب- 

 على التوالي. 10،6أصول متداولة لالستغالل وأصول متداولة خارج االستغالل تتناسب فيما بينها كاألعداد  -               

 الميزانية الوظيفية مع تبرير العمليات الحسابية اتمام    :المطلوب 

 

  بـــــوديــة.م ׃األستاذ           حظ موفق                           2/4الصفحة           انتهى                      

 4 3 2 1 السنوات

 1200000 1050000 1100000 1000000 المنتوجات المقبوضة

 795000 525000 495000 450000 األعباء المسددة 

 4 3 2 1 السنوات

NCAF 435000 395000 359000 380800 
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 ...........................االسم و اللقب :    

 

 :1الوثيقة رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    3/4الصفحة  

 2016 البيـــــــــــــــــــــــــــــان

 ....... 70/حـ الملحقة والمنتجات المبيعات

 ......... 72/حـ المخزون  من المنتقص او المخزن اإلنتاج

 - 73/حـ المثبت اإلنتاج

 - 74/حـ االستغالل إعانات

 .......                                     المالية السنة إنتاج - 1  

 ....... 60/حـ المستهلكة المشتريات

 150000 62/حـ األخرى االستهالكات+  61/حـ الخارجية الخدمات

 .......                               المالية السنة استهالكات -2

 1400000                              لالستغالل المضافة القيمة -3

 ....... 63/حـ المستخدمين األعباء

 ........ 64/حـ المماثلة والمدفوعات والرسوم الضرائب
 ........                             جمالي فائض االستغالل  إ -4

 ....... 75/حـ األخرى يةالعمليات المنتوجات

 150000 65/حـ األخرى تيةالعمليا األعباء

 ........ 68/حـ القيمة وخسائر والمؤونات لالهتالكات المخصصات

 ........  78/حـ والمؤونات القيمة خسائر على استرجاع

 .......                                   نتيجة العملياتية   ال -5

 ....... 76/حـ المالية المنتوجات

 90000 66/حـ المالية األعباء

 ........                                         المالية النتيجة -6

 .......                       لنتيجة العادية قبل الضرائب ا -7

 157700  العادية النتائج ىعل دفعها الواجب الضرائب

 -  العادية النتائج على( تغيرات) المؤجلة الضرائب

 ....... العادية األنشطة منتوجات مجموع

 ......... العادية األنشطة أعباء مجموع

 ..........                  العادية نشطةلأل الصافية النتيجة -8

 - 77/حـ منتوجات عادية غير عناصر

 - 67/حـ أعباء عادية غير عناصر

 -                              تيجة غير العادية      ن -9

 .........                     افي نتيجة السنة المالية   ص -10
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 :2الوثيقة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    4/4الصفحة 

 

 2016 البيـــــــــــــــــــــــــــــان
 .......... رقم األعمال

 .......... كلفة المبيعات

 ............  هامش الربح االجمالي
 األخرى يةالعمليات المنتوجات

                          األخرى تيةالعمليا األعباء

 التكاليف التجارية

 األعباء االدارية

  والمؤونات القيمة خسائر على استرجاع

 
 ..........                                      النتيجة العملياتية 
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