
 2021/ 2020الموسم الدراسي :                                    تاوقريت                               –ثانوية زروقي الشيخ 

 تــــــاناعـــــــــــــــــدة : ســـــــــمـــال                                                                     ت إ          03المستـــوى : 

 في مادة التسيير المحاسبي و المالي األول الفصل اختبار 

 نقاط (  06)  الجزء االول :

 لمؤسسة " الظهرة " استخرجنا المعلومات التالية :  31/12/2020من ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ 

 دائن مدين  اسم الحساب ر ح

151 

215 

2815 

2915 

30 

390 

411 

616 

 مؤونة االخطار

 معدات  و أدوات صناعية

 اهتالك معدات  و أدوات صناعية

 خسائر قيمة معدات  و أدوات صناعية 

 مخزونات البضائع

 خسائر قيمة البضائع

 الزبائن

 اقساط التأمينات 

 

600000 

 

 

510000 

 

178500 

350000 

133000 

 

270000 

55000 

 

95000 

 : معلومات الجرد

 دج  120000مؤونة االخطار تخص نزاع مع المورد المبلغ المتوقع دفعه   -1

 تهتلك خطيا  ، خسارة القيمة  تخص هذه المعدات   01/10/2017معدات و أدوات صناعية تم اقتناؤها في  -2

 دج  400000القيمة السوقية للبضائع   -3

 % ( 19% من دينه  ) معدل الرسم 75د يحتمل تسديدج متضمن الرسم ،  52360الزبون عبد الحق دينه  -4

   30/06/2021الى  01/09/2020أقساط التأمينات تتعلق بالفترة الممتدة من  -5

  المطلوب 

 ثم استنتج مدة النفعية  احسب معدل اهتالك المعدات واألدوات الصناعية  -1

 مع تبرير العمليات الحسابية  31/12/2020سجل قيود التسوية بتاريخ  -2

 

 ( نقاط 06)  : نيالثاالجزء 

 .استخرجنا المعلومات التالية : " الهقاربعد الجرد لمؤسسة " 31/12/2020 من حساب النتائج حسب الوظيفة في

 %.25معدل الضريبة الواجب دفعها عن النتائج العادية =  -

  رقم االعمال     هامش الربح االجمالي  -

 كلفة المبيعات  %25أعباء وظيفة الشراء  -

 دج. 900000مشتريات البضائع المبيعة =  -

 النتيجة العملياتية  لثـث االدارة اعباء وظيفة  -

 دج  600000االعباء التجارية :  -

 دج  400000:  االعباء العملياتية االخرى -

 دج  200000:  العملياتية االخرى المنتوجات -

 المؤونات : معدوم  االسترجاعات عن خسائر القيمة و  -

 دج  135000االعباء المالية =  -

  ؟المالية =  المنتوجات -

 دج  500000الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية :  -

 %. 5اجمالي قائض االستغالل في  المقرضيننسبة مساهمة  -

 :المطلوب

 حساب النتائج حسب الوظيفة من بيان العمليات الحسابية. انجاز -1

 اجمالي قائض االستغاللاحسب  -2
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 نقاط (  08)  الجزء الثالث :

 .استخرجنا المعلومات التالية : " االوراسبعد الجرد لمؤسسة " 31/12/2020 من حساب النتائج حسب الطبيعة في

 729000صافي نتيجة السنة المالية 

 تضمن ي،  : ..؟ االعباء العملياتية االخرى 

 100000 بـ 652ح/    

 تتضمن :،  دج  90000  االعباء المالية

 40000: 667ح/و   35000:  665ح/

 خ ق : ؟ مخصصات االهتالكات و المؤونات و 

مجموع الضرائب و الرسوم و اعباء 

 دج  200000المستخدمين  : 

 تتضمن دج ،  240000  العملياتية االخرى المنتوجات

  دج  150000 بـ 752ح/ 

 يتضمن : دج  160000  المالية المنتوجات

 30000: 767ح/و  90000: 765ح/

  70000المؤونات : االسترجاعات عن خسائر القيمة و 

 العناصر غير العادية  : معدومة 

 معلومات اخرى : 

 %19معدل الضرائب  -

 % اجمالي قائض االستغالل20 االعباء العملياتية االخرى -

 % اجمالي قائض االستغالل 15خ ق مخصصات االهتالكات و المؤونات و  -

 دج 8000000الخاصة : رؤوس االموال  -

 :المطلوب

 .مالي فائض االستغالل النتيجة العادية و العملياتية و اج أحسب -1

 .خ ق و   مخصصات االهتالكات و المؤوناتقيمة أحسب  -1

 احسب القيمة المضافة  -2

 احسب نسبة المردودية المالية. -3

 . قدرة التمويل الذاتي احسب -4
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