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

               تسيري و اقتصاد 3املستوى :                                               تحان السداسي األولام    
 عاتاــــــــــــــــــــــــــــــــــس 4دة : ـــــــــــــامل                       اختبار يف مادة :  التسييـر احملاسيب و املايل

 

 .نقاط( 06) حسب الوظيفة حتليل النتائج اجلـــزء األول :
 :2019التجارية استخرجنا املعلومات التالية املتعلقة بدورة  "ملؤسسة "سور الغزالنمن الدفاتر احملاسبية 

 2019 السنة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 رقم األعمال

 كلفة املبيعات
......... 
......... 

 ......... هامش الربح اإلمجايل
 املنتوجات العملياتية األخرى

 التجارية التكاليف
 األعباء اإلدارية

 األعباء العملياتية األخرى

280000 
180000 
120000 
100000 

 .......... النتيجة العملياتية
 املنتوجات املالية

 األعباء املالية
.......... 
.......... 

 .......... النتيجة املالية
 .......... النتيجة العادية قبل الضرائب

 300000 %25دفعها على النتائج العادية  الضرائب الواجب
 ........... صايف نتيجة السنة املالية

 
 معلومات إضافية:

  = من النتيجة العادية قبل الضرائب. %90هامش الربح اإلمجايل 
  = من النتيجة املالية. %60األعباء املالية 
  = 48معدل االدماج%. 
  دج.40000القيمة املضافة لالستغالل تفوق كلفة املبيعات بـــــ 

 .. )يتبع(.مع إظهار العمليات احلسابية. التجارية "ل حساب  النتائج ملؤسسة "سور الغزالنجدو أجنز املطلوب:       
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 .نقاط(06حتليل حساب النتائج حسب الطبيعة ) اجلزء الثاين :
 اجلزء األول.ميكن االعتماد على معطيات مالحظة: 

 
 استخرجنا ما يلي: 2019" التجارية لدورة "سور الغزالنمن جدول حساب النتائج حسب الطبيعة ملؤسسة  أوال:

 
 معلومات اضافية:

  = 0.85نسبة جتزئة القيمة املضافة ابلنسبة إلمجايل فائض االستغالل. 
  /𝟏ثل اخلدمات اخلارجية األخرى مي 62حــ

𝟒
 اخلدمات اخلارجية. 61حــ/  

 املطلوب:
 ز جدول حساب النتائج حسب الطبيعة مع تربير العمليات احلسابية.أجن

 أن: تإذا علم اثنيا:
 دج.10000فوائض قيمة =  –فارق التقييم عن األصول املالية  765 حـ/
 دج.25000نواقص القيمة عن خروج أصول مثبتة غري مالية =  652حـ/
 دج.15000عمليات التنازل عن أصول مالية = اخلسائر الصافية عن  667حـ/

 قدرة التمويل الذايت بطريقة واحدة .أحسب املطلوب : 
 
 
 

 املبالغ املنتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــات املبالغ األعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 املشرتايت املستهلكة 60حــ/
 اخلدمات اخلارجية 61حــ/
 اخلدمات اخلارجية األخرى 62حــ/
 أعباء املستخدمني 63حــ/
 الضرائب و الرسوم 64حــ/
 األعباء العملياتية األخرى 65حــ/
 األعباء املالية. 66حــ/
 خمصصات االهتالكات و املؤوانت 68حــ/

900000 
........... 
........... 
96000 

........... 
100000 
........... 
........... 

 املبيعات و املنتجات امللحقة
 اإلنتاج املخزن
 اإلنتاج املثبث

 إعاانت االستغالل
 املنتوجات العملياتية األخرى

 املنتوجات املالية
اسرتجاعات االستغالل عن 

 خسائر القيمة و املؤوانت
 

.......... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
280000 
........... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نقاط(. 08أعمال هناية السنة ) اجلزء الثالث :
 استخرجنا أرصدة احلساابت التالية: 31/12/2019من ميزان املراجعة قبل اجلرد ملؤسسة  "سور الغزالن" بتاريخ 

 دائن مدين إسم احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساب ر.ح
151 
213 
218 

26 
2813 
2818 
2918 

296 
30 
32 

382 
411 
416 
491 
506 
616 
706 

 مؤونة األخطـــــــــــار
 بناءات

 معدات نقل
 مسامهات و حساابت دائنة ملحقة مبسامهات

 اهتالك البناءات
 اهتالك معدات نقل 

 خسائر القيمة عن معدات نقل
 خسائر القيمة عن مسامهات و حساابت دائنة ملحقة مبسامهات

 خمزوانت البضائع
 التموينات األخرى

 األخرى املخزنة التموينات
 الزبــــــــــــــــــــائن

 الزابئن املشكوك فيهم
 خسائر القيمة عن حساابت الزابئن

 السندات قسائم الصندوق قسائم اخلزينة قصرية األجل
 أقساط التأمينات

 تقدمي اخلدمات األخرى

 
2800000 
1030000 

25600 
 
 
 
 

162000 
205000 
32000 
27965 
66045 

 
200000 
18400 

 

230000 
 
 
 

490000 
150000 
72500 
2650 

 
 
 
 
 

30530 
 
 

30000 
 

 .31/12/2019معلومات اجلرد يف 
 دج.225000مؤونة األخطار تتعلق بنزاع مع أحد العمال و تتوقع املؤسسة دفع مبلغ  -1
 .%2.5مت اقتناء البناءات بتاريخ انشاء املؤسسة و هتتلك خطيا مبعدل  -2
 خطيا و تتكون من : معدات نقل هتتلك -3

 31/12/2019الوضعية يف  31/12/2018خسارة القيمة يف  اتريخ احليازة القيمة األصلية العناصر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35000 10/01/2017 250000 حافلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37500 01/10/2018 400000 شاحنة
 340000قدر سعر بيعها بـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01/07/2019 .......... سيارة
  دج بشيك بنكي ومل يسجل احملاسب أي قيد260000مببلغ  02/08/2019مت التنازل عن الشاحنة يف. 
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 تطبق املؤسسة طريقة اجلرد الدائم يف إدراج خمزوانهتا، اجلرد املادي و سعر السوق موضحان يف اجلدول التايل: -3
 طبيعة الفرق سعر السوق اجلرد املادي نوع املخزون

 مربر 150000 160000 خمزوانت البضائع
 غري مربر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 218000 التموينات األخرى

 
 (%19)معدل الرسم على القيمة املضافة  تتلخص و ضعية الزابئن و الزابئن املشكوك فيهم يف اجلدول التايل: -4

 31/12/2019الوضعية يف  2019التسديد يف  2018خسارة القيمة يف  TTCمبلغ الدين  الزابئن
 من الرصيد %10حيتمل أال يسدد  36295 %23 72590 أمين

 من الرصيد%60حيتمل أن يسدد  27965 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55930 عثماين
 حالة إفالس هنائي 29750 ؟؟؟؟؟؟ 59500 األهرام

 
 السندات قسائم اخلزينة قسائم الصندوق قصرية األجل تتلخص يف اجلدول التايل: -5

 31/12/2019القيمة السوقية يف  30/11/2019التنازل يف  الشراء
 دج للسند2000 سند 250 

 الواحد
دج للسند 1900 سند 150

 بشيك بنكي
 دج للسند الواحد2100

 
 ملدة سنة كاملة. 01/10/2019سددت املؤسسة أقساط التأمينات بتاريخ  -6
 .01/07/2019ابتداء من  أشهر 9أجرت املؤسسة مستودعا للغري ملدة  -7
 دج.17000دج و فاتورة صيانة و إصالح مببلغ 7500مل تستلم املؤسسة بعد فاتورة اهلاتف مببلغ  -8
 دج.1000000على مشرتايهتا البالغة  %3وعد أحد موردي املؤسسة مبنحها ختفيضات بقيمة  -9

 دج.460000طان" بقيمة "السلمل حترر املؤسسة بعد فاتورة مبيعات بضاعة للزبون مؤسسة  -10
 

 املطلوب : 
 حدد اتريخ إنشاء املؤسسة. -1
 أحسب املعدل املشرتك ملعدات نقل. -2
 سجل عملييت التنازل عن الشاحنة و السندات. -3
 مربرا العمليات احلسابية. 31/12/2019سجل قيود التسوية الضرورية يف  -4

 -ابلتوفيق  –األستاذ: بن يونس طاهر                                                                                      
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