
 

 تخصص: محبسبة وجببية اإلجببة النمىذجية لمقيبس جببية المؤسسة

 نقبط(: 50) اإلجببة على األسئلة النظرية:

 (.5.0)، انمعيار انثاني ىٌ: مصدر انزبخ انمذقق (5.0)انمعيار األًل ىٌ انطبيعت انقانٌنيت نهمكهف  -1

 .(50) ألنو تجميع جميع مداخيم انمكهف ًتفزض عهييا ضزيبت ًاددة -2

 .(50)، انشزكاث انمدنيت (50)ت انبسيطت ، شزكاث انتٌصي(50)تتمثم ىذه انشزكاث في: شزكاث انتضامن  -1

 نقبط(: 50اإلجببة على التمرين االول: )

 (50)دج.  1200000= خسارة ب:  9800000 – 8600000=  2018نتيجت  -

 (50دج. ) 8000000=  12000000 – 20000000=  2019اننتيجت انمذاسبيت نسنت  -

 (.5.0)نسبت اإلعفاء = رقم األعمال انمذقق بانعمهت انصعبت / رقم األعمال اإلجماني.  -

 (5.0). 0.35=  15000000/  5250000نسبت اإلعفاء =  -

 (5.0)اننتيجت انمذاسبيت. × انزبخ انمعفي = نسبت اإلعفاء  -

 (5.0دج. ) 2800000=  8000000×  0.35انمعفي =  انزبخ -

 (50)دج.  4000000=  1200000 – 2800000 – 8000000اننتيجت انجبائيت =  -

 (.50)دج.  760000=  %19×  4000000انضزيبت عهى أرباح انشزكاث =  -

 نقبط(: 50) :اإلجببة على التمرين الثبني

 :9500لسنة حسبة مبلغ الضريبة على أرببح الشركبت  -0

 (5.0) 2019من انضزيبت نسنت  %90مجمٌع انتسبيقاث =  -

 2019انضزيبت نسنت  0.9=  90.000

 (5.0) دج. 100.000=  90.000/0.09=  2019ضزيبت سنت 

 :9595حسبة مبلغ النتيجة الجببئية لسنة  -9

 (5.0) مجمٌع انتسبيقاث –رصيد انتسٌيت = مبهغ انضزيبت 

 90.000 –انضزيبت  = مبهغ 25.000

 (5.0) دج. 115.000=  25.000+  90.000مبهغ انضزيبت = 

 (5.0) مبهغ انضزيبت = اننتيجت انجبائيت * انمعدل

 %23= اننتيجت انجبائيت *  115.000

 (5.0) دج. 500.000=  115.000/0.23اننتيجت انجبائيت = 



 حسبة الضريبة على السهم الىاحد: -3

 (5.0) مجمٌع انتكانيف –= مجمٌع اإليزاداث  2020اننتيجت انمذاسبيت نسنت  -

 (5.0) دج. 2.000.000=  2.000.000 –4.000.000=  2020اننتيجت انمذاسبيت نسنت  -

 (50) دج. 1.885.000=  115.000 -2.000.000مبهغ انضزيبت =  –انزبخ انصافي = اننتيجت انمذاسبيت  -

 (50) دج. 94.250=  0.05*  1.885.000 = 0.05انزبخ انصافي * االدتياطي انقانٌني = -

 دج. 1.790.250=  94.250 – 1.885.000االدتياطي انقانٌني =  –انزبخ انصافي انزبخ بعد االدتياطي انقانٌني =  -

(50) 

 (50) دج. 1790.75=  1.790.250/1000ربخ انسيم انٌادد = انزبخ اإلجماني انقابم نهتٌسيع/عدد األسيم =  -

 (50) دج. 268.6125=  %15*  1790.75انضزيبت عهى انسيم انٌادد =  -

 

 

 

 

 

 

 


