
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
        "املشرية"  -نوية محدان خوجة                                           مديرية الرتبية لوالية النعامة    

         تسيري و اقتصاد 3املستوى :                                                تحان الفصل األول ام    
 ساعات  04املدة :                                    د         الشعبة : تسيري و اقتصا    

 اختبار يف مادة :  التسييـر احملاسيب و املايل
 

 .نقاط) 06(النتائج حسب الطبيعةحتليل  اجلـــزء األول :
 :�2016ت التسيري بعد اجلرد لدورة االنتاجية استخرجنا ارصدة حسا من الدفاتر احملاسبية ملؤسسة "القريوان"�

 األرصدة املنتوجات األرصدة األعباء
 املشرت/ت املستهلكة 60
 اخلدمات اخلارجية 61
 أعباء املستخدمني  63
 الضرائب والرسوم 64
 األعباء العملياتية 65
 األعباء املالية 66
 خمصصات االهتالكات واملؤوFت 68

2000000 
500000 
350000 
120000 
 ....؟....
 ....؟....
 ....؟....

 املبيعات من البضائع 70
 االنتاج املخزن 72
 االنتاج املثبت  73
 اعاFت االستغالل 74
 املنتوجات العملياتية 75
 املنتوجات املالية 76
 اسرتجاعات االستغالل 78
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 املعلومات االضافية :
 دج.171000الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية = �
 .%08ونسبة جتزئة القيمة املضافة �لنسبة للدولة بلغت  0.375معدل االدماج = �

 خمصصات االهتالكات واملؤوFت.  املنتوجات العملياتية األخرى متثل�
 من املشرت/ت املستهلكة. %4= العملياتية األعباء املالية = األعباء �

 املطلوب:
 اجناز حساب النتائج حسب الطبيعة مع إظهار العمليات احلسابية.-1
 اذا علمت أن:-2

 دج30000فوائض القيمة عن خروج األصول املثبتة غري املالية =  752حـ/ 
 دج.80000فوائض قيمة =  –فارق التقييم عن األصول املالية  765حـ/ 

 دج.70000األر�ح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية =  767/حـ
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 دج.40000نواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة غري مالية =  652حـ/
 دج.25000نواقص قيمة =  –فارق التقييم عن األصول املالية  665حـ/  

 دج.35000اخلسائر الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية =  667حـ/
 حساب قدرة التمويل الذايت انطالقا من إمجايل فائض االستغالل. املطلوب :

 نقاط). 08أعمال �اية السنة ( اجلزء الثاين :
 استخرجنا ارصدة احلسا�ت التالية: 31/12/2016من ميزان املراجعة قبل اجلرد ملؤسسة"القريوان" بتاريخ 

 سنوات vتلك اهتالكا متناقصا وتتكون من ألتني :  5املنشآت التقنية املعدات واألدوات الصناعية مدvا النفعية �

 31/12/2015االهتالكات املرتاكمة بعد اجلرد بتاريخ  القيمة القابلة لالهتالك yريخ احليازة البيان
 282240 دجA" 01/01/2013 360000"اآللة
 96000 ......؟..... B" 01/01/2015"اآللة

 دج على احلساب.140000" مببلغ Bتنازلت املؤسسة عن األلة " 27/12/2016بتاريخ  *

 الز�ئن واحلسا�ت امللحقة:�

مبلغ الدين متضمن الرسم  الز�ئن
TTC 

خسارة القيمة يف 
31/12/2015 

التسديدات خالل 
2016 

 31/12/2016الوضعية بتاريخ 

 من الدين%20حيتمل عدم تسديد  الشــــــــــيئ الشـــــــــيئ 84240 أيوب
 أعلن عن إفالسه 74880 %40 175500 لطفي

 .%17معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق  مالحظة:
 القيم املنقولة للتوظيف:�

سعر الشراء يف  عدد السندات البيان
03/05/2016 

القيمة السوقية يف 
31/12/2016 

 دج للسند1050 دج للسند1000 180 األسهم األخرى أو السندات احملولة حقا يف امللكية
 � دج للسند1500 200 قسائم اخلزينة قسائم الصندوق قصرية األجل

 دج.80000حمققة أر�ح صافية بقيمة  31/12/2016يف مت التنازل عن كل قسائم الصندوق بشيك بنكي �
إىل  01/08/2016دج للفرتة املمتدة من 140000سددت املؤسسة أقساط التأمينات بقيمة �

 بشيك بنكي. 01/03/2017
 دج ملدة سنة كاملة.60000أجرت املؤسسة مستودع للغري مببلغ  01/05/2016بتاريخ �
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من ميزان املرامن ميزان املراجعة
املنشآت الاملنشآت التقنية�
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دج مل يتم 11500 دج وفاتورة اهلاتف بقيمة18500تبني للمؤسسة عند اجلرد أن فاتورة الكهر�ء والغاز بقيمة �
 استالمها بعد.

على مبلغ مشرت/vا السنوية  %3املخزوFت واخلدمات املؤسسة مبنحها حمسومات مبعدل وعد أحد موردي �
 .31/12/2016دج إال أنه مل يرسل للمؤسسة فاتورة االنقاص إىل غاية 1800000املقدرة بقيمة 

 دج علما أن البضائع سلمت للزبون.600000غ تبني أن املؤسسة مل حترر فاتورة مبيعات البضائع مببل�

 املطلوب:
 .Bوسجل عملية التنازل عن اآللة  Aجنز جدول اهتالك اآللة ) أ1
 سجل عملية التنازل عن قسائم اخلزينة قسائم الصندوق قصرية األجل. )2
 .31/12/2016مة بتاريخ )  تسجيل قيود التسوية الالز 3

 نقاط).06أعمال �اية السنة ( اجلزء الثالث :
 حتصلنا على أرصدة ما يلي. 31/12/2016بتاريخ  قريوان"ال"من ميزان املراجعة ملؤسسة 

 الرصيد دائن الرصيد مدين اسم احلساب رقم احلساب

31 
355 
381 
391 

3955 

 املواد األولية واللوازم
 املنتجات املصنعة

 املواد األولية ولوازم املخزنة 
 خسائر القيم عن املواد األولية وتوريدات

 خسائر القيمة عن املخزوFت من املنتجات
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 معلومات إضافية حول املخزوFت
 تطبق املؤسسة اجلرد املتناوب يف تسيري خمزوvFا.�
 دج.260000قيمته السوقية  دج250000خمزون أخر املدة من املواد األولية خارج احملاسبة �
 دج.340000دج قيمته القابلة للتحصيل 400000خمزون أخر املدة من املنتجات املصنعة خارج احملاسبة �
 دج خارج الرسم.100000ضمن مشرت/ت السنة توجد مواد أولية مل تصل تكلفتها �

 املطلوب:
 .31/12/2016بتاريخ  "القريوان" ود التسوية الالزمة ملؤسسةسجل قي

 األستاذ بن يونس طاهر �لتوفيق للجميع.                                                                         
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ملطلوب:املطلوب:
جنز جدولجنز جدول اهتالكأ) أ1

ملية التنازل عنجل عملية التنازل عن
زمة بتا التسوية الالز  قيود التسوية الالز 
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