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

        تسيري و اقتصاد 3 املستوى :                                                تحان الفصل الثاين ام    
 ساعتاندة : ـــــــــــــــامل                                   د         الشعبة : تسيري و اقتصا    

 مادة :  التسييـر احملاسيب و املايل اختبار يف
 

 نقاط ) 06د وحتليل امليزانية الوظيفية ( إعدا  اجلـــزء األول :
 :كالتايل  2016لسنة  مبجمع كوسيدار" ية الوظيفية اخلاصة "قدمت لكم امليزان

 النسبة املبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــوم  النسبة املبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ الألصــــــــــــــــــــــــــــول
 االستخدامات الثابثة
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 املوارد الثابتة
 املوارد اخلاصة
 الديون املالية
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 معلومات مكملة :
 0.6، نسبة االستدانة املالية :    دج100000اخلزينة الصافية : �
 :2016و  2015معلومات اضافية متعلقة Cلدورتني �

 31/12/2016 31/12/2015 البيان
 70000 60000 الزCئن واحلساCت امللحقة

 52000 48000 املوردون واحلساCت امللحقة
 دج.360000=  2016مشرتQت سنة دج ، 480000=  2016مبيعات سنة �
 املطلوب :�
 أمتم امليزانية الوظيفية أعاله مع تربير العمليات احلسابية.�
 أحسب كال من املدة املتوسطة لتحصيل ديون الزCئن واملدة املتوسطة لتسديد ديون املوردين.�
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إعدزء األول :اجلـــزء األول :
نية الوية الوظيفيةكم امليزانت لكم امليزان

/xaلــــــــــــــــــــــــول .....ثابثةت الثابثة
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 )نقاط06: إعداد الكشوف املالية وحتليلها ( اجلزء الثاين
 :2016استخرجنا املعلومات التالية املتعلقة بدورة  الدفاتر احملاسبية "aمع كوسيدار" التجاري من
 

 معلومات إضافية:
 .%25معدل الضرائب  دج ، 700000الضرائب على النتائج العادية �
 .دج6000التكاليف التجارية تفوق األعباء االدارية بــ �
 معدومة. 67/و حـ 77/، حـ 74/حـ  ، 73/، حـ 72/احلساCت حـ�
 من رقم األعمال. %37.5هامش الربح االمجايل �

 املطلوب:       
 أجنز جدول حساب النتائج حسب الوظيفة.-1
إعادة توزيع األعباء حسب الوظائف واملعلومات السابقة ، قدم جدول حساب النتائج جدول Cعتمادك على -2

 حسب الطبيعة.

 68حـ  64حـ  63حـ 62+ حـ  61حـ 608إىل حـ  603حـ  
 %10 ؟؟؟ %25 %20 %15 وظيفة الشراء

 ؟؟؟2400024800 63200 12400الوظيفة التجارية
 2 1 2 5 ـــــــــــــــــــــ وظيفة االدارة

      
 
 
 
 
 
 

 املبالغ املنتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــات املبالغ األعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 الوظيفة التجارية
 الوظيفة االدارية

 وظيفة الشراء
 األعباء العملياتية األخرى

 األعباء املالية

 ........؟
 ......؟..

184000 
118000 
350000 

 األعمالرقم 
 املنتوجات العملياتية األخرى

 املنتوجات املالية
 خسائر عن إسرتجاعات

 واملؤوyت

8000000 
24000 

650000 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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0 النتائج العاديةعلى النتائج العادية 
فوق األعباءرية تفوق األعباء االدارية

، حـ7474//حـحـ،،73/
ن رقم األعمالمن رقم األعمال.%

ف واملعلوماتوظائف واملعلومات السا
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األعباءاألعباء العمل
األعباء املالياألعباء املالية
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 نقاط ) 08اجلزء الثالث : اختيار املشاريع االستثمارية ( 
دج خارج الرسم، الرسم قابل لالسرتجاع 1200000) بقيمة Aشراء ألة صناعية ( "جممع كوسيدار"يريد  :1السند 

 ).%19تتبع املؤسسة طريقة االهتالك اخلطي ملدة اربع سنوات ( معدل الضرائب على األرCح 
 اجلدول التايل يبني النفقات املسددة و املنتوجات املتوقع احلصول عليها خالل املدة النفعية.

 4 3 2 1 السنوات 
 800000 800000 900000 900000 املقبوضة املنتوجات

 450000 450000 400000 400000 األعباء املدفوعة
) Bصناعية ( آلةمسري املؤسسة وبعد االطالع على صفحة واد كنيس يف االنرتنت وجد اعالن خاص ببيع  :2السند 

 السابقة وتتضمن املعلومات التالية : اآللةواليت هلا نفس مواصفات 
 دج.1000000:  لآللةالقيمة األصلية �
 سنوات وقيمتها الباقية معدومة. 4مد�ا النفعية �

 سنوات : 4اجلدول أدyه يوضح التدفقات الصافية للخزينة خالل الــ 

 4 3 2 1 السنوات 
 CAF430000420000 420000 400000التدفقات الصافية للخزينة 

 املطلوب:
 ).A( لآللة CAFقم �عداد جدول التدفقات الصافية للخزينة  1من السند  -1
ختتار املؤسسة Cستعمال طريقة القيمة احلالية الصافية  اآللتنيأي من  %10 التحينيإذا علمت أن معدل  -2

VAN. 
دفعات سنوية �بثة لنهاية املدة ومن  4والذي يسدد يواسطة  )C )Bعتبار أن املؤسسة وقع اختيارها على العرض -3

 جدول استهالك القرض استخرجنا املعلومات التالية:
 دج. A4+A3+A2  =776432.50جمموع االستهالك الثاين والثالث والرابع �
 دجa  =298567.50مقدار الدفعة �

 أحسب معدل الفائدة املركبة. -1
 أجنز السطرين األول واألخري من جدول استهالك القرض. -2
 

 االستاذ بن يونس طاهر                                                                                            
 Cلتوفيق للجميع                                                                                                                     

و
املاملقبوضاملنتوجاتاملنتوجاتsالسنوالسنوات  msss

مسري املؤسسةمسري املؤسسة وبع:ma2باء املدفوعةاألعباء املدفوعة
لسالسااآللةاآللةصفات س مواصفات 

00000000:: لآللةلآللةصلية 
 وقيمتها الباسنوات وقيمتها الباقية م

 الصافية للخدفقات الصافية للخزينة
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