
 الثانية احملاسبة رحلة 
 لمراجعة النهائيةل 

 

 

 

 :13/31/1034" اإلْتاجًُ  بتاصيذ  جًٓاصًَظإ املضاجعُ قبٌ ادتضر ملؤعغُ " َٔ يزيٓا   أوال: التجبيتات العينية

 رآٔ َزئ اعِ اذتغاب ايضقِ

   9400000 واروات صٓاعًُ َعزات  135

 4110000   واروات صٓاعًُ اٖتالى َعزات  1835

 َعًىَات إضافًُ:

 اذتًاطَا. ت األصًًُ م. ايبًإ

 03/03/1030 4800000   03ايُ 

 03/03/1009 حيغب  01ايُ 

 .واألروات  عزاتًُاملصرتى ي حتزيز َعزٍ االٖتالى -3

 .يف ايزفرت ايًىٌَ بتاصيذ ادتضر تغجًٌ قًىر االٖتالى -1

 تعٗض وضعًُ عٓزات املغاُُٖ يف نُا يًٌ : 2014/ 13/31يف   ثانيا: التجبيتات املالية

 بصًو بٓهٌ   1034 ععض ايبًع  1031خغاصَ ايكًُُ يف  تهًفُ اذتًاطَ ايعزر ْىع ايغٓزات

A 380 504000 رج يًغٓز1000 رج يًغٓز400 رج 

B 150 800000 ٓزرج  يًغ1500 رج يًغٓز600 رج 

 وحزر ْتًجُ ايتٓاطٍ. 10/31/1034اسا متت بتاصيذ عجٌ عًًُُ ايتٓاطٍ عٔ ايغٓزات يف    -3 

 

 :13/31/1034" اإلْتاجًُ  بتاصيذ  جًٓاصًَظإ املضاجعُ قبٌ ادتضر ملؤعغُ " َٔ يزيٓا 

 رآٔ َزئ اعِ اذتغاب ايضقِ

  130000 ايبطآع 10

  180000 املىار األويًُ  و ايًىاطّ 13

 16000    خغآض ايكًُُ عٔ ايبطآع 190

 41000  خغآض ايكًُُ عٔ املىار األويًُ و ايتىصيزات  193

 رج 150000غعض ايغىم كزص خمظوٕ املىار و ايًىاطّ  بـي بًُٓا رج 130000قزص خمظوٕ ايبطآع يف ايغىم َعًىَات إضافًُ :

  13/31/1034ايالطَُ يف تغجًٌ ايكًىر احملاعبًُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :13/31/1034" اإلْتاجًُ  بتاصيذ  جًٓاصًَظإ املضاجعُ قبٌ ادتضر ملؤعغُ " َٔ يزيٓا 

 رآٔ َزئ اعِ اذتغاب ص . ح

  131876 ايظبآٔ املصهىى فًِٗ 436

 67560  حغابات ايظبآٔخغاصَ ايكًُُ عٔ  493

   مت تغجًًٗا حماعبًا. 1034نٌ املبايؼ املغزرَ خالٍ ايغُٓ َالحعُ :  وضعًُ ايظبآٔ املصهىى فًِٗ : ®

 13/31/1034ايىضعًُ يف   1034املبًؼ املغزر  1031خغاصَ ايكًُُ  TTCاملبًؼ ايزئ  ايظبىٕ 

 َٔ ايضصًز% 50حيتٌُ تغزيز  رج 16504 َٔ ايزئ % 10 رج 368480 َاٖض

 يف حايُ إفالس ْٗآٌ رج 47970 َٔ ايزئ %15 رج 319870 ًٖجِ

 TVA =37%عًُا إٔ َعزٍ  13/31/1034عجٌ قًىر ايتغىيُ ايطضوصيُ بتاصيذ  

 

 531صصًز حغاب ايبٓو  13/31/1034ًَظإ املضاجعُ قبٌ ادتضر ملؤعغُ " ايكزس ايعضبٌ " اإلْتاجًُ  بتاصيذ َٔ يزيٓا 

رج 915000بني ايهصف املضعٌ َٔ بٓو ايتًُُٓ احملًًُ اىل املؤعغُ صصًزا رآٓا مببًـؼ   رج بًُٓا 675000يكزص بـ:

 ويعىر عبب اختالف ايضصًزئ اىل عًًُات مل تغجًٗا املؤعغُ واملتُجًُ فًُا يًٌ :

 .طيزرج َٔ ايظبىٕ  100000حتىيٌ َبًؼ  -

 رج. 75000فىآز بٓهًُ يصاحل املؤعغُ مببًؼ  -

 رج 15000خزَات َصضفًُ مببًؼ    -

 عجٌ قًىر ايتغىيُ ثِ اعزار حايُ ايتكاصب ايبٓهٌ َكتصضا عًِ حغاب ايبٓو يزّ املؤعغُ فكط  

 

 ألعِٗ األخضّ او ايغٓزات املدىيُ حكا يف املًهًُ نُا يًٌ :وضعًُ ا -3

 ايبًإ
 13/31/1034ايتٓاطٍ بصًو يف  10/30/1034االقتٓاْ يف 

 ععض بًع ايغٓز ايعزر تهًفُ االقتٓاْ ايعزر

 3450 380 3500 100 األعِٗ األخضّ او ايغٓزات املدىيُ حكا يف املًهًُ

 رج يًغٓز ايىاحز .3550:  13/31/1034بتاصيذ ععض بًع احملتٌُ يباقٌ ايغٓزات  -

 رج 600000واملكزصَ مببًؼ  . 03/05/1034مت رفع أقغاط ايتأًَٓات ايغٓىيُ يف  -1

 رج روٕ حتضيض ايفاتىصَ. 3500000باعت املؤعغُ بطآع مببًؼ  -1

 رج . 36000مل تغتًِ املؤعغُ  فاتىصَ اْكاص مببًؼ  -4

  الطَُعجٌ ايكًىر ايالطَُ بتاصيذ ادتضر ؟ َع تربيض ايعًًُات اي 

 

 1034بتاصيذ االْتاجًُ  املعًىَات ايتايًُ َغتدضجُ َٔ ًَظإ املضاجعُ بعز ادتضر ملؤعغُ "جًٓاص " 

 انًطهىب  انًثانغ انثيــــــــــــــــــــــــــــــــاٌ

 انًثيعات و انًُحجات انًهحقة

 اإلَحاج انًخزٌ

 اإلَحاج انًثثث

 إعاَات االسحغالل

 انًشحريات انًسحههكة

 انخذيات انخارجية

 انخذيات انخارجية األخري

 أعثاء انًسحخذييٍ

 انضرائة و انرسىو

 انُحيجة انعادية قثم انضريثة

850000 

200000 

100000 

160000 

480000 

100000 

80000 

220000 

135000 

130000 

 احغب إمجايٌ فآض االعتػالٍ  -3

 %19احغب ايٓتًجُ ايصافًُ يألْصطُ ايعاريُ عًُا إٔ َعزٍ ايطضيبُ  -1

 احغب َؤشضات تطىص ْصاط املؤعغُ -1

 احغب ْغبُ تػري اإلْتاج -4

 احغب ْغبُ تػري ايكًُُ املطافُ -5
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 13/31/1034املًظاًُْ احملاعبًُ ايتايًُ ختص َؤعغُ "ايٓىص" بتاصيذ 

 انًثانغ انخصىو انًثانغ انص انقيًةاِ وخ  اج انًثانغ  األصىل

 األصىل غير انجارية

 انحثثيحات انًعُىية

 األراضي

 انًُشآت انحقُية وانًعذات

 األخريانحثثيحات انعيُية 

 

001111 

011111 

001111 

001111 

 

/ 

/ 

011111 

01111 

 

001111 

011111 

001111 

011111 

 رؤوس األيىال انخاصة

 رأس انًال

 انُحيجة انصافية

 

0011111 

00111 

 0000111 يجًىع رؤوس األيىال انخاصة 001111 001111 001111 يجًىع األصىل انجارية

 األصىل انجارية

 انًىاد األونية

 انحًىيُات األخري

 انًُحجات انًصُعة

 انزتائٍ وانحساتات نًهحقة

 انقيى انًُقىنة نهحىظيف

 األعثاء انًعايُة يسثقا

 انثُىك وانًؤسسات انًانية

 

 

001111 

00111 

000111 

001111 

001111 

01111 

001111 

 

01111 

0111 

0111 

00111 

/ 

/ 

00111 

 

011111 

01111 

001111 

000111 

001111 

01111 

000111 

 انخصىو غير انجارية

 اإلقحراضات نذي يؤسسة انقرض

 

 

000111 

 

 000111 يجًىع انخصىو غير انجارية

 انخصىو انجارية

 يىردو انًخزوَات وانخذيات

 يىردو انحثثيحات

 انًىردوٌ انسُذات انىاجة دفعها

 انضرائة انذائُة

 انًُحىجات انًعايُة يسثقا

 جسثيقات تُكية

 

001111 

01111 

01111 

01111 

01111 

001111 

 001111 يجًىع انخصىو انجارية 0001111 01111 0011111 يجًىع األصىل انجارية

 0001111 يجًىع انخصىو 0001111 001111 2170000 يجًىع األصىل

تىجز ايطضآب عًِ ضُٔ ايطضآب ايزآُٓ   -َعًىَات َهًُُ: األعباْ واملٓتىجات املعايُٓ َغبكا تعترب خاصج االعتػالٍ. 

رج وتهًفُ املىار األويًُ 3500000رج واملصرتيات ايغٓىيُ 3700000.صقِ األعُاٍ ايغٓىٍ =%39ايٓتًجُ ايعاريُ مبعزٍ 

رج. املىصرئ واذتغابات املًخكُ بزيُ املزَ = 370000رج.ايظبآٔ واذتغابات املًخكُ بزيُ املزَ=3100000املغتعًُُ 

 رج. 380000ُ يًُىار األويً رج. خمظوٕ أوٍ املز150000َ

 .FRNG – BFR – BFRE – BFRHE – TNإعزار املًظاًُْ ايىظًفًُ وحغاب  

  أحغب ْغب اهلًهًُ املايًُ وْغب ايزوصإ ثِ عًل عًِ وضعًُ املؤعغُ              

 
 َٔ جزوٍ اعتٗالى يكضض عارٍ يغزر بىاعطُ رفعات ثابتُ حتصًٓا عًِ املعًىَات ايتايًُ:

   I1- I2 = 1686.24 DA    ،A2 = 22764.24 DA    ،V1 = 378922 DA 

اعزارايغطض االوٍ   -5،َبًؼ ايزفعُ ايجابتُ-4،أصٌ ايكضض-1،االعتٗالى األوٍ-1،َعزٍ ايكضض-3: : حغاب عًِ ايرتتًب

 

 Bو املصضوع  Aِ" أَاَٗا االختًاص بني َصضوعني املصضوع َؤعغُ "تغًٓ

 عٓىات 5يٗتًو عًِ  %37قابٌ يالعرتجاع مبعزٍ  TVA رج 300000000تهًفُ اقتٓاْه خاصج ايضعِ  Aاملصضوع 

 عٓىات 5يٗتًو عًِ  %37قابٌ يالعرتجاع مبعزٍ   TVAرج 301000000تهًفُ اقتٓاْه خاصج ايضعِ  Bاملصضوع 

 بعز ايزصاعُ االقتصاريُ تىقعت املؤعغُ حتكًل ايتزفكات ايٓكزيُ ايتايًُ      

 5 4 1 1 3 ايبًإ

CAF A 1000000 1000000 1100000 4000000 5300000 

CAF B 1300000 1100000 1100000 1800000 4900000 

عٓز حغاب ايكًُُ     %30مبعزٍ خصِ  
-p

(1+tًُْأخش صقُني بعز ايفاص )  

 املصضوعَا ٖى أحغٔ َصضوع إسا مت االعتُار عًِ ايكًُُ اذتايًُ ايصافًُ نُعًاص يزصاعُ  -3

 َا ٖى أحغٔ َصضوع إسا مت االعتُار عًِ طضيكُ َزَ االعرترار نُعًاص يزصاعُ املصضوع -1
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 " يف وصشتني حًح:M1" ،"M2" باعتعُاٍ َارتني "A" ،"B" ،"Dألصًٌ تٓتج و تبًع ثالثُ َٓتجات "َؤعغُ ا

 " فكط.Dيتِ إْتاج املٓتج " (:10ايىصشُ )    " A" ،"B: يتِ إْتاج املٓتىج "(10ايىصشُ )

 نايتايٌ: 1035و املعًىَات ايتايًُ َكزَُ يًفرتَ املعتربَ َٔ شٗض افضيٌ 

 اإلْتاج و اعتعُاالت: 01/10/0100املدظوٕ يف  َصرتيات  ايفرتَ 10/10/0100املدظوٕ  

"M1 :"31000 11نًؼ بـ 

 رج/نًؼ

"M2:"33500 ُنًؼ بتهًف

 رج173750إمجايًُ 

"B :"500 37405وحزَ بـ 

 رج/يًىحزَ

 رجA :"1476إْتاج جاصٍ "

 رجD :"1616إْتاج جاصٍ "

"M1:"38000 نًؼ

 رج/نًؼ35بـ

"M2 :"10000 نًؼ

 رج/نًؼ37بــ

"M1:"100نًؼ 

"M2:"500نًؼ 

"  Aوحزَ َٔ " 3500مت إْتاج 

مت    ".M2"  و "M1باعتعُاٍ "

" Bوحزَ َٔ  " 1500إْتاج 

 " فكط.M2باعتعُاٍ "

" Dوحزَ َٔ " 1000مت إْتاج

 "M2"  و "M1باعتعُاٍ "

 1، 5 ،1" تتٓاعب َع األعزار A" ،"B" ،"D" يـ"M2اعتعُاالت ""، أَا Dيـ  "  %50" و Aيـ  "  %50" تىطع M1َالحعُ: اعتعُاالت " 

 نايتايٌ:  10/04/1035" بتاصيذ M2"  و "M1وظٗض  ادتضر ايزآِ يـ " عًِ ايرتتًب.

 "M1بايٓغبُ يـ " 

 "M2"بايٓغبُ يــ

 رج تتىطع عًِ أعاس مثٔ ايصضاْ. 311000يًصضاْ:   األعباْ املباشضَ:

 رج/ عاعُ.310" بغعض B" و ايباقٌ يـ"Aعاعُ يـ " 50رقًكُ َٓٗا 9000 (:03يف ايىصشُ )  يإلْتاج:

 ".Dرج يـ"80عاعُ بغعض  75 (:01يف ايىصشُ )           

رج و األعباْ ايػري َعتربَ 3500ًَدصُ يف ادتزوٍ املىايٌ َع األخش بعني االعتباص نعٓاصض إضافًُ   األعباْ ايػري َباشضَ :

 رج .3300تكزص بـ 

 ايتىطيع (10)ايىصشُ  (10ايىصشُ ) ايتُىئ ايبًإ

 71000 10400 17500 ؟ جمُىع تىطيع ثاْىٍ

 وحزات َباعُ - عاعُ عٌُ َباشضَ نًؼ َارَ أويًُ َصرتّ طبًعُ وحزَ ايكًاس 

 رج/ يًىحزَ. 110وحزَ بـ  D "3600" رج/يًىحزَ. 380وحزَ بـ  B "1100" رج/يًىحزَ.170وحزَ بـ  A :"3000"  َبًعات ايفرتَ:

 ."M2"  و "M1"ُىار األويًُ إعزار ادتضر ايزآِ يً  

 ".D" و "Bيًُٓتجات " "M2"  و "M1"حتزيز ايهًُات املغتعًُُ َٔ  -

 َع حتزيز جمُىع ايتىطيع ايجاْىٍ يكغِ ايتُىئ. إمتاّ جزوٍ تىطيع األعباْ غري املباشضَ ، -

 " فكط.D" و "B"حغاب تهًفُ إْتاج نٌ َٔ املٓتجني  -

 " فكط.D" و "B"اإلمجايًُ  يـ حغاب ععض ايتهًفُ و ايٓتًجُ ايتخًًًًُ  -

 رج.31000تكزص بـ    "Aيـ "ٓتًجُ ايتخًًًًُ اإلمجايًُ   عًُا إٔ اي "D" و "B" و "Aحغاب ْتًجُ احملاعبُ ايتخًًًًُ ايصافًُ يـ " -

. َالحعُ : تكًِ اإلخضاجات بايتهًفُ ايىعًطًُ املضجخُ َع خمظوٕ أوٍ املزَ   

 ايكًُــــُ ععض ايىحزَ ايهًُُ ايبًــــإ ايكًُـــــُ  ععض ايىحزَ ايهًُُ ايبًـــــــإ

 0َذ

 اإلرخاالت

............. 

............. 

............ 

1106 

............ 

............ 

 االخضاجات

 0َذ

............ 

............ 

............ 

............ 

........... 

........... 

 ........... ............ ............ اجملُىع ............ ............. ............. اجملُىع

 ايكًُــــُ ععض ايىحزَ ايهًُُ ايبًــــإ ايكًُـــــُ  ععض ايىحزَ ايهًُُ ايبًـــــــإ

 0َذ

 اإلرخاالت

............. 

............. 

............ 

............ 

............ 

............ 

 االخضاجات

 0َذ

............ 

............ 

............ 

............ 

........... 

........... 

 ........... 0040 ............ اجملُىع ............ ............. ............. اجملُىع
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