
 مادة  اختبار الفصل الثاني

  التسيير المحاسبي والمالي

ل : جزء األو  ال

 31/12/2017بتاريخ " النجاح " لمؤسسة الجرد قبل المراجعة ميزان من :

دائـن مـديـن اســـم الــحــســاب
رقـم 

الـحـسـاب

- 

940 800 

 -

 -

10 000

- 

18 750 

- 

-

1 200 000

 -

220 000 

1 400 000 

- 

35 700 

- 

852 000 

160 000 

 التقنية، المعدات واألدوات الصناعية المنشآت

 التقنية، المعدات واألدوات الصناعية المنشآت اهتالك

 البضائعمن  مخزونات

مخزن البضائع من المشتريات 

مخزن البضائع من  خسائر القيمة

يهم كوك ف ش م ن ال ائ زب  ال

ا خسائر القيمة ساب نعن ح ائ زب  ت ال

البنوك الحسابات الجارية  

أقساط التأمين 

215 

2815 

30

380 

390 

416 

491

512 

616

  31/12/2017المعلومات الجردية في :
 سنوات تهتلك اهتالك 5 ، عمرها اإلنتاجً 01/01/2014 المنشآت التقنٌة تخص آلة صناعٌة اقتنتها لمإسسة فً  (1

(. لم ٌسجل قٌد التنازل بعد) دج على الحساب 600 139 بسعر 31/12/2017، تنازلت عنها المإسسة فً متناقص

 . دج000 100 رفع أحد عمال المإسسة دعوى ضدها وتتوقع خسارة القضٌة ودفع  (2

. دج000 180 دج ، فرق غٌر مبرر، وقدر سعر بٌعها فً السوق بـ 000 200 قدر الجرد المادي لمخزون البضائع بـ  (3

 % 19معدل الرسم على القيمة المضافة :  تتلخص وضعٌة الزبائن المشكوك فٌهم فً الجدول التالً (4

 2017الوضعية في نهاية  2017التسديد خالل  2016 خسارة القيمة 2016الدين في الزبون 
من الرصيد % 20يحتمل عدم تسديد  925 8 10%625 44الجد . م 

 - 250 89 20% 250 89األمل . م

.01/04/2017سددت المإسسة أقساط التؤمٌن لسنة كاملة فً  (5

تبٌن أنه ٌعود   بٌن الرصٌدٌنوبعد معاٌنة االختالف دج، 000 820أظهر الكشف المرسل من البنك رصٌدا دائنا ٌقدر بـ  (6

 :إلى العملٌات التالٌة

  دج 000 22مصارٌف مسك الحساب بقٌمة 

  دج 000 30 بقٌمة البنكفوائد لصالح 

  دج  000 20 تهقٌملم ٌسحبه بعد  لفائدة احد موردي المإسسة شٌك

 المطلوب: 
إعداد جدول االهتالك المتناقص إلى غاية تاريخ التنازل؟ وسجل قيد التنازل؟ -1
 قم بإعداد جدول التقارب البنكي؟ -2
13/12/2017سجل قيود التسوية الالزمة في  -3

  سي الشريف علي مالح ورقلة:ثانوية 

تسيير واقتصاد 3 2702201803

 نقاط نقاط0808

 الصفحة

02 من 01 

فقط (آلة حاسبة+ مسطرة + األقالم ): األغراض المسموح بها   



جزء  : الثانــيال

 31/12/2017بتاريخ " التفوق " بعد تحليل الميزانية الوظيفية لمؤسسة :

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول
 70 الموارد الثايتة االستخدامات الثابتة

لموارد الخاصة 

000 200 الديون المالية

الخصوم المتداولة األصول المتداولة

15 لالستغالل20 لالستغالل

 خارج االستغالل خارج االستغالل

خزينة الخصوم 05خزينة األصول 

المجموع المجموع 

 إذا علمت أن:

  دج000 800رقم األعمال يقدر بـ  

  (%6.25)  أي 0.0625وزن احتياج رأس المال العامل لالستغالل

  دج000 100رأس المال العامل الصافي  

  دج000 40احتياج رأس المال العامل خارج االستغالل  

 المطلوب:
إتمام الميزانية الوظيفية مع إظهار العمليات الضرورية؟ -4
أحسب الخزينة الصافية؟ وأحسب نسبة االستدانة المالية؟ -5
 علق على الوضعية المالية للمؤسسة؟ -6

جزء  (2014من بكالوريا )  : الثالــثال

 نقاط نقاط0606

 نقاط نقاط0606

 الصفحة
02 من 02 




