
 2022/ 2021: الدراسي  الموسم                        تاوقريت                                                –ثانوية زروقي الشيخ 

 ساعـــــات 04ــــدة : ــــــــــالمــــ                                                                 ت إ                      03المستوى : 

  و المالي  في مادة التسيير المحاسبيالثاني  فصل ال إختبار 

 نقاط( 06)  :األول  الجزء

 : لمؤسسة " المستقبل" استخرجنا ما يلي   31/12/2021في  قبل الجرد  من ميزان المراجعة       

 دائن مدين إســـــــــم  الحـســــــاب              ر/ح
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 مؤونة األخطـــار

 المعدات و االدوات الصناعية

 اهتالك المعدات  و االدوات الصناعية

 النقـــــــل  معدات

 معدات  النقـــــــلاهتالك 

 مخزونـــــات  البضـــائع

 الزيان  المشكوك فيهم

 خسائر القيمة عن  حسابات  الزبائن

 االيجــــــــــارات
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 المعلومات الجردية : 

 دج  165000مؤونة االخطار تتعلق  بنزاع  قضائي  مع أحد العمال  ، تتوقع المؤسسة  دفع تعويض  بمبلغ   -1

%  ، سعر بيعها الصافي 20تهتلك خطيا  بمعدل   01/07/2018تم اقتناؤها  في المعدات و االدوات الصناعية  -2

 دج .  113000يقدر بـ    31/12/2021المحتمل  في 

 تهتلك خطيا   01/05/2017في   تم اقتناؤها  النقـــــــلمعدات  -3

 مبرر ( فرق الجرد دج  )   416000:   لمخزونات البضائع الجرد المادي   -4

 %                                          19على القيمة المضافة معدل  الرسم  ك فيهم :                     الزبائـــــــــــن  المشكوضعية  و  -5

الدين متضمن  الزبون

 TTCالرسم 

خسارة القيمة 

31/12/2020 

التسديد خالل 

2021 

 31/12/2021الوضعية في 

 من الرصيد℅  60يحتمل عدم تسديد  35700 ℅  35 69020 سمير 

 افالس نهائي  ال شيء   ..؟.. 107100 عادل

 2022/  06/  30إلى    2021/  10/  01من   االيجــــارات  المسجلة  متعلقة  بالفترة  -6

 :  المطلوب

 . 31/12/2021خسارة القيمة  للمعدات  و االدوات الصناعية  في و قسط  االهتالك   أحسب -1

 31/12/2021قسط  االهتالك    لمعدات  النقـــــــل  ثم أحسب  مدة  المنفعة   -2

 مع تبرير  باقي العمليات  الحسابية    31/12/2021في   قيود التسوية في الدفتر اليومي  سجل -3

 

 نقاط( 06)  : :الجزء الثاني

 استخرجنا ما يلي: 31/12/2019من حساب النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة إنتاجية وبتاريخ 

 المنتوجات االعباء

 دج 1740000= مواد أولية  601

 دج 507000اإلنتاج= وظيفة أعباء 

 دج 100000 = األعباء العملياتية األخرى

 دج 60000=  األعباء المالية 

 دج 79800 =  (%19الضرائب على النتائج العادية )

 دج 525000اإلنتاج المخزن = 

 دج72000 =األخرى المنتوجات العملياتية

 ...المالية = ..المنتوجات 

 دج 128000= استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات 

 معلومات أخرى : 
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 % كلفة المبيعات18أعباء وظيفة الشراء   -

 المنتوجات المالية  ثلثاألعباء المالية   -

 األعباء اإلدارية مرات 04تمثل   ؛التكاليف التجارية  -

 من رقم األعمال %70كلفة المبيعات تمثل  -

  النتيجة غير العادية معدومة -

 دج  6000000رؤوس  االموال الخاصة =  -

 دج  1500000يمة   المضافة = قال -

  :المطلوب

  مع تبرير  العمليات الحسابية وظيفة قدّم حساب النتائج حسب ال .1

 أحسب العناصر التالية : .2

 نسبة المردودية المالية -أ

 االدماجمعدل  -ب

 استهالكات  السنة  المالية   -ج    

 

 نقاط( 08)  : : الثالث الجزء 

 استخرجنا  المعلومــــات التالية  :   31/12/2021بتاريخ "  األصيــــل "لمؤسسة   الميزانية الوظيفية من 

 %54نسبة الموارد الثابتة =  -

 %20نسبة  الخصوم المتداولة لالستغالل =  -

 دج  300000االصول المتداولة  خارج االستغالل =  -

 معلومات مكملة:

 دج   300000 – = رأس المال العامل الصافي اإلجمالي -

 0,90 =نسبة تمويل االستخدامات الثابتة   -

 %  BFRE  =4,80وزن  -

 دج  6000000رقم االعمال السنوي =    -

 دج  270000 ــاحتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل =  -

 الموارد الحاصة   ربــــعالديون المالية   -

 :المطلوب

 مع تبرير  العمليات الحسابية  الميزانية الوظيفية   أنجز -1

 أحسب احتياجات راس المال العامل  و الخزينة الصافية -2

 احسب نسبة االستدانة المالية  و علق عليها  -3

 علق على الوضعية المالية للمؤسسة مقترحا الحلول الممكنة. -4
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