
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
      "املشرية"  اثنوية محدان خوجة            مديرية الرتبية لوالية النعامة 
 تسيري و اقتصاد 3املستوى :          تحان الفصل الثاين ام    
 2017-2018   د  الشعبة : تسيري و اقتصا    

اختبار يف مادة :  التسييـر احملاسيب و املايل
 نقاط(. 08إختيار املشاريع االستثمارية ) اجلـــزء األول :

 يف هناية  دفعات  6إنتاجية جديدة وهلذا الغرض قررت توظيف  آلة القتناء" الصناعية إدارة مؤسسة "طنجةطط خت
سنواي.%10دج مبعدل فائدة مركبة 435351,1906كل سنة بقيمة 

 أحسب القيمة املكتسبة للدفعات. -1
  ابقتناء االلة االنتاجية ودفعت مثنها عن طريق القيمة املكتسبة للدفعات السابقة ومولت  "طنجة"قامت مؤسسة

 %10مبعدل فائدة مركبة  اثبتةدفعات سنوية  4املبلغ املتبقي من مثنها بواسطة قرض عادي يسدد بواسطة 
 سنواي علما أن :

 دج.331000األول =  االستهالك  –األخري  االستهالك
 .A1األول  االستهالكأحسب  -2
، و أجنز السطرين األول و األخري من جدول إستهالك القرض.V0أحسب القيمة األصلية للقرض  -3
 .I0االنتاجية  اآللة اقتناءأحسب تكلفة  -4
  يلي: كل سنة كما  بتحقيق رقم أعمال  اآللةتسمح هذه 

1234السنوات
4000000380000036000003400000املنتوجات املقبوضة

  (.تتبع املؤسسة طريقة اإلهتالك املتناقصيف الفوائد السنوية للقرض البنكي ، )تتمثل األعباء املدفوعة
  سنواي. %10. معدل اخلصم =  %19الضريبة على األرابح 
هل هلذه اآللة مردودية وفق طريقة القيمة احلالية الصافية  .CAFأجنز جدول التدفقات الصافية للخزينة  -5

VAN.



 نقاط ( 06إعداد وحتليل امليزانية الوظيفية )  الثاين :اجلزء 
 : كالتايل  2016قدمت لكم امليزانية الوظيفية اخلاصة مبؤسسة " طنجة " لسنة 

 النسبة املبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــوم  النسبة املبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ الألصــــــــــــــــــــــــــــول
 االستخدامات الثابثة
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 معلومات مكملة :

 ( رأس املال العامل الصايف االمجايلFRNG : )400000.دج 
  : 1،5نسبة متويل االستخدامات الثابتة 
 احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل (BFRHE)  =00. 
 .االصول املتداولة لالستغالل = األصول املتداولة خارج لالستغالل 

  = 𝟏خزينة اخلصوم

𝟐
 املوارد اخلاصة. %20خزينة األصول ، الديون املالية =   

 املطلوب: 
 أمتم امليزانية الوظيفية  -1
 حلل امليزانية الوظيفية بواسطة رؤوس األموال و اخلزينة الصافية مربزا العالقة بينهم. -2

 
 
 
 

 



 نقاط ( 06: إعداد الكشوف املالية وحتليلها ) اجلزء الثالث 
 :2016استخرجنا املعلومات التالية املتعلقة بدورة  التجارية ملؤسسة "طنجة"من الدفاتر احملاسبية 

 

 معلومات إضافية:
  25دج ، معدل الضرائب  5000الضرائب على النتائج العادية%. 
  من التكاليف التجارية. %80األعباء االدارية متثل 
 معدومة. 67/و حـ 77/، حـ 74/حـ  ، 73/، حـ 72/احلساابت حـ 

  𝟑معدل االدماج يساوي

𝟕
  . 

  31,25 االستغالل ابلنسبة للمقرضنينسبة جتزئة إمجايل فائض%. 

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

 حسب الطبيعة.

 68حـ  64حـ  63حـ  62+ حـ  61حـ  608إىل حـ  603حـ  
 %10 %30 %10 %30 %20 وظيفة الشراء

 1 2 3 3 1 الوظيفة التجارية
 ؟ 1500 ؟ ؟ 2000 وظيفة االدارة

                                                                                                                              
 -ابلتوفيق  –األستاذ بن يونس طاهر 
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 كلفة املبيعات

 الوظيفة التجارية
 الوظيفة االدارية
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