
  . ة و نصف  ساع المــــــدة:                                                                11/04/7201التاريخ :  

 نص األسئلة :
ـ قبل الجرد ـ  1620 -12- 31 ة بتاريخالمعلومات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسة النهض   

 1)وضعية التثبيتات:
السابقة . مج اإلهتالكات مالحظات تثبيت نوع ال القيمة األصلية تاريخ الحيازة   

%2معدل اإلهتالك 2/1/1220 ؟   المباني 1500000

.حدد معدل اإلهتالك  
187500 16/3/1220  معدات وأدوات 500000

  
/ 250000 7/7/1320 050000  سيارة 

معدات 
 / النقل

800000 2/1/1220  شاحنة 1000000

. مع توضيح العمليات الحسابية 1620المطلوب: قيود التسوية الالزمة في نهاية  
 لديك املعلومات التالية : 2005\12\31من ميزان املراجعة قبل اجلرد بتاريخ  التمرين الثالث :

 رـ ح البيان أرصدة مدينة أرصدة دائنة

 ــــ

 ــــ

176000 
450000 

512000 
600000  

  ــــ
 ــــ

 معدات و أدوات صناعية

 التثبيتات العينية األخرى 

 اهتالك معدات وأدوات صناعية 

 اهتالك التثبيتات العينية األخرى 

215 

218  
2815  
2818

تلك وفق الطر 25ـ مت شراء التثبيتات العينية األخرى يوم تأسيس الشركة معدل اهتالكها    يقة الثابتة .% .
تلك وفق الطريقة التناقصية ـ سنة و نصف  بعد التأسيس.   ـ مت شراء املعدات واألدوات الصناعية ـ 

  ـ حدد تاريخ إنشاء املؤسسة .1املطلوب: 
     2ـ أوجد معدل إهتالك املعدات واألدوات الصناعية .  مث سجل حماسبيا كل القيود الضرورية يف 2005/12/31 .

  ال اللصوص صوص فال أبوه يساحمه و بالده و خان وطنه مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللالذي باع
 يكافؤه .

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                  وزارة التربية الوطنية                                                         مديرية التربية لوالية البيض                     
  تسيير و اقتصاد 2المستوى والشعبة:                 ثانوية  المجاهد شداد أحمد بن بلخضر             

  الفرض المحروس األول للفصل الثالث .
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 ) وضعية السندات:
2006السعر المحتمل للبيع في نهايه المؤونة  

 2005في
األسهم العدد سعر الوحدة

دج1010 دج500  دج1000   أ 50 
دج205 دج200 الشيء   ب 100 

دج240 دج080  دج250   جـ 400 

 ) وضعية الزبائن:
2006ماقبض يف مالحظات اية 2005املؤونةيف   الزبائن قيمة الدين 

 حممد 45000 5000 40000 /

 خمتار 22500 12500 18000 للرتصد

%50مؤونة ب  عمار 30000 / 20000 

) تسويات أخرى:5  
.1/4/2006نة مند دج ملدة س12000إجيار احملالت ب دؤسسة على إيراامل** حتصلت   

.01/10/2006شهور ابتدأ من 5دج ملدة15000**سددت املؤسسة مصاريف التأمني ب  
دج.1500مل تصل بعد وتقدر حبوايل  ءفاتورة الكهربا-**ماتبقى تسديده :   
دج700000موع املبيعات اليت تساوي% من جم5ختفيضات جتارية للزبائن بنسبة -                       
دج.450ضرائب مببلغ  -                       
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اية     مع توضيح العمليات احلسابية 2006املطلوب: قيود التسوية الالزمة يف   
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمرين األول :
 تعتمد إحدى المؤسسات اإلنتاجية في دراسة و ضعيتها المالية على التحليل الوظيفي للميزانية . 

ذلك تم إعداد الميزانية الوظيفية المختصرة التالية :  من أجل  
الميزانية الوظيفية المختصرة                                                 

الخصوم المبالغ  النسبة المؤية  النسبة 
المؤية 

المبالغ  األصول 

     
 
 

%8

1500000  اإلستخدمات الثابتة
 األصول المتداولة لإلستغالل

األصول المتداولة خ اإلستغالل   
خزينة األصول .

 2720000 

 معلومات مكملة : 
 = 0,45نسبة اإلستدانة المالية  

 = 1,2نسبة تغطية اإلستخدمات الثابتة  

  : 8األصول المتداولة لإلستغال ل و األصول المتداولة حارج اإلستغالل تتناسب مع األعداد 
 على الترتيب .  2، 

 

  01/2201 /18 : ــــــاريخــبت                           ـ الشيخ سيد األبيض ـ بوعمامة الشيخثانوية 
ــــــادتصــتســـــيير واق لثةالمستوى : الثا            تانــــــدة : ســــــاعالمـــــ                   

   .في مادة التسيير المحاسبي والمالي الثاني  للفصلاألول الفرض المحروس 
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  70400 -الصافية =" الخزينة " 

 . الخصوم المنداولة لإلستغالل = الخصوم المتداولة خارج اإلستغالل 

   العمل المطلوب : 
 أكمل الميزانية الوظيفية مع تقديم التبريرات الحسابية .  .1

 أحسب :  .2

  ـ نسبة تغطية األموال المستثمرة . ماذا تالحظ ؟           
 الجزء األول :(08 نقاط)" بكالوريا تجريبي 2010 

من دفتر استغالل المؤسسة التجارية " الوئام " استخرجنا المعلومات التالية والمتعلقة      
  :2006بدورة 

  DA 80000تخفيضات على المبيعات :  -  DA 45000:   مخزون أول المدة  -
مشتريات البضائع :   - نواتج مالية .  DA 30000منھا :  DA 50000نواتج مختلفة :  -

DA  1650000  
 DA األعباء الثابتة اإلجمالية :  -   DA 170000مخزون آخر مدة من البضائع:  -

360000  
توزع بين أعباء الشراء و التوزيع  بالتناسب مع  DA 745000 األعباء المتغيرة األخرى :

  من رقم األعمال الصافي. 14% نتيجة االستغالل =   -على التوالي.       2، 3األعداد 
  وب:المطل
  أوال:    

 .  مع تقديم التبريرات الحسابية أ) إعداد جدول االستغالل التفاضلي          
ب) إعداد جدول حسابات النتائج إذا علمت أن األعباء المتغيرة و الثابتة توزع وفق          

 الجدول التالي:
أعباء حسب                

  طبيعتھا
  أعباء حسب حجم النشاط

   68الى حـ/ 63من حـ   62حــ/  61حــ/

  األعباء المتغيرة األخرى 
  األعباء الثابتة اإلجمالية  

  %20   
  %25  

%30   
 %40  

  .............. الباقي
  .............. الباقي

  
  

  بالتوفــــــــيق
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