
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديـرية التــربية بـوهران

 .سيدي معروف الجديدة :ةثانوي
 4102:دورة ماي إمتحان بكالـوريا تـجريبي

 التسيير واإلقتصاد: الشعـبة
 ساعات ونصف 2:المدة المحاسبي والماليالتسيير : إختبار في مادة

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 

 (نقطة 41)الموضوع األول
 (ن8)أعمال نهاية السنة: الجزء األول

اسةتررجاق السسةقبق   13/31/1031بتةقري  "  األفةق  " من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسةة 

 :التقلية

 دائن مدين السسقبق  ح.ر
 00000  مؤواة األرطقر 353

  00000 برمجيق  المعلومقتية ومقشقبههق 102
  100000 باقءا  131

  500000 معدا  الاقل 1301
 20000  اهتالك برمجيق  المعلومقتية ومقشبههق 1002

 10000  اهتالك باقءا  1031

 158000  اهتالك معدا  الاقل 10301

  300000 مرزون البضقئع 10
 310000  بضقئع مرزاة 100

 20000  رسقئر القيمة عن مرزون البضقئع  190

  112000 الزبقئن 411

  100000 الزبقئن المشكوك فيهم 238
 68500  رسقئر القيمة عن سسقبق  الزبقئن 293

  18000 إيجقرا  831
 12000  تقديم ردمق  اررى 008

 :10/04/4101معلومات الجرد بتاريخ 

مؤواة األرطقر تتعل  بازاع المؤسسة مع أسد الموردين سول مصقريف اقل العمقل، بتقري  -3

بوصل اقدي  DA 00000مبلغ  للمورد فصل  المسكمة في هذا الازاع ، بتسديد 15/31/1031

 (.المؤسسة لم تسجل اي عملية بعد) 315رقم

 01من  0صفحة 
 



 

وتهتلك  ،اقتاقءهق بتقري  بداية اشقط المؤسسةبرمجيق  المعلومقتية ومقشقبههق والباقءا  تم -1

 .%1، مع العلم أن معدل إهتالك الباقءا  بطريقة اإلهتالك الرطي

 :معدا  اقل تتكون من-1

معةةةةةةةدا  

 اقل

تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 السيقزة

 المالسظق  تقري  اإلقتاقء

سةةةةةةةةةيقرة 

 افعية

سةةةاوا  تطبةةة  عليهةةةق المؤسسةةةة طريقةةةة  5مةةةدة افعيتهةةةق  01/03/1030 100000

 )*(اإلهتالك المتاققص

سةةةاوا  تطبةةة  عليهةةةق المؤسسةةةة طريقةةةة  5مةةةدة افعيتهةةةق  01/03/1009 100000 شقساة

 اإلهتالك المتزايد

بمبلغ  1325عن السيقرة الافعية بشيك باكي رقم  13/01/1031تاقزل  المؤسسة بتقري  )*(

80000 DA (العملية لم تسجل بعد) 

 DA 320000بـ 13/31/1031ضقئع بتقري  قدر سعر البيع الصقفي لمرزواق  الب-2

 :وضعية الزبقئن المشكوك فيهم-5

مبلةةةةةغ الةةةةةدين  الزبقئن

TTC 

رسةةةةقرة القيمةةةةة فةةةةي 

13/31/1031 

التسديدا  رةالل 

1031TTC 

 13/31/1031الوضعية في 

مةةةةةن  %15الرسةةةةةقرة المطلوبةةةةةة  30010 من الدين %10 389850 مسمد

 الرصيد

 (للترصيد)افالس اهقئي 51850 من الدين%30 333350 سفيقن

 من الرصيد %00يستمل تسديد  20950 من الدين %15 ؟ علي

 %30معدل الرسم على القيمة المضقفة 

، إتضح أاه في وضعية DA 303150دياه يقدر بـ"عثمقن"من بين الزبقئن العقديين يوجدالزبون-8

 .من دياه %10مقلية صعبة وبقلتقلي يستمل عدم التسديد 

 :المؤسسة بعد الفواتير التقليةلم تستلم -0

 DA 310000:مرزون البضقئع بقيمة

 DA 0000: الكهربقء والغقز بـ

 DA 0500:فقتورة اإلاققص المتعلقة بقلمسسومق  على المشتريق  بـ

 03/33/1031الى غقية   13/30/1031إيجقر ساوي للفترة الممتدة مقبين   المؤسسة سدد-0

 (سجل  العملية في وقتهق) DA 18000بمبلغ 

 01من  4صفحة 
 



 

الى غقية  03/30/1031كإيجقر مستودع للغير للفترة  DA 12000قبض  المؤسسة مبلغ -9

 (سجل  العملية في وقتهق)03/02/1031

مع تبرير العمليق   13/31/1031أاجز قيود التسوية الضرورية بتقري  -3     :العمل المطلوب

 .السسقبية على ورقة اإلجقبة

ظهر سسقب معدا  الاقل وسسقب  الزبقئن المشكوك فيهم في الميزااية الرتقمية بتقري  -1   

13/31/1031. 

 (ن8) إعداد الكشوف المالية وتحليلها:الجزء الثاني

 :إستررجاق المعلومق  التقلية 13/31/1031بتقري  " األضواء"المسقسبية لمؤسسة من دفقتر 

 .رقم األعمقل %20=هقمش الربح اإلجمقلي-

، والبققي 800الى  801تتعل  بسسقبق   355000DAماهق  DA 3355000=مشتريق  مستهلكة-

 .مواد أولية 803يمثل سـ

 .رقم األعمقل %30=أعبقء وظيفة الشراء-

 .رقم األعمقل %35=ظيفة اإلاتقجأعبقء و-

 DA 500000=مرزون اهقئي للماتجق  التقمة-

 100000DA=مرزون بدائي للماتجق  التقمة-

 350000DA ،00000DA:ماتوجق  عمليقتية أررى وأعبقء عمليقتية أررى على التوالي-

 00000DA=أعبقء الوظيفة التجقرية-

 DA 80000=أعبقء وظيفة اإلدارة-

 DA 380000=إسترجقعق  عن رسقئر القيمة والمؤواق -

 مع العلم أن الماتوجق  واألعبقء غير العقدية معدومة DA 089500=صقفي اتيجة الساة المقلية-

 .ضعف أعبقء مقلية= ماتوجق  المقلية-

 %39=معدل الضرائب على الاتقئج العقدية-

 :العمل المطلوب

 

 

 01من  1صفحة  
 



 

 .الاتقئج سسب الوظيفة مع بيقن العمليق  السسقبية على ورقة اإلجقبةقدم سسقب -3

 :إذا كقن جدول توزيع الوظقئف الى أعبقء كتقلي-1

الى  801ح المبلغ الموزع الوظقئف

 800ح

 80ح 82ح+81ح 81ح+83ح

 %25 %25 %27.5 %22.5 ............ وظيفة الشراء

 2 2 5 1 ............ وظيفة اإلاتقج

 5000 10000 -------- 55000 ........... التجقريةوظيفة 

 15000 30000 10000 15000 ........... وظيفة اإلدارية

 (82ح=81ح.)سسقب الاتقئج سسب الطبيعة إعداد-أ

 معدل اإلدمقج أحسب-ب

 .اسب تجزئة القيمة المضقفةأحسب -ج

 :قدرة التمويل الذاتي ااطالقق من إجمقلي فقئض اإلستغالل إذا علم  أن أحسب-د

 ، 30000DA=080،ح 10000DA=085،ح DA 50000=051ح

 . DA 30000=880، ح 31000DA=885، ح DA 10000=851ح

 %10=التمويل الذاتي إذا علم  أن اسبة توزيع األربقح على المسقهمينأحسب -هـ

 (ن2)القروض العادية استهالك : الجزء الثالث

 :من جدول استهالك قرض عادي استخرجنا المعلومات التالية

 310000 DA(=I1) فقئدة الساة األولى

 81291430 DA(=In-1) فقئدة الساة مققبل األريرة

 11800401 DA(=In) فقئدة الساة األريرة 

 :العمل المطلوب

 iأسسب معدل الفقئدة المركبة-3

 v0سدد مبلغ القرض-1

 aسدد مبلغ الدفعة الثقبثة   -1

 A1سدد مبلغ اإلستهالك األول -2

 nأسسب عدد الدفعق  -5

 01من  2صفحة 
 

 .أاجز السطر الثقلث من جدول استهالك القرض-8

أاجز القيود الالزمة لتسديد الدفعة الثقلثة علمق ااهق -0

 .1335بشيك باكي رقم  سدد 



 (نقطة 02)الثانيالموضوع 
 (ن8)أعمال نهاية السنة: الجزء األول

ل ننتجةق ايي13/31/1131رتنناةا ي"يييلجراهاننا"يمننميماننالميلجمةلقبننايجرننليلجقننة يجم   نناي

ي:لجح اراتيلجتاجاا

ي لئميم اميلجح اراتيح.ة
يي321111يرةمقااتيلجمبلوماتاايوماشارههاي112

يي111111ير اءلتي131
يي101111يمب لتيلج قلي1311

يي30111يلألجةىي   لتيلجم اهماي101
ي01111ييلهتالكيرةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههاي1112

ي11111ييلهتالكير اءلتي1131

ي311111ييلهتالكيمب لتيلج قلي11311

ي31111ييج ائةيلجقامايعميلجتثراتاتي193

ي560ييج ائةيلجقامايعمي   لتيلجم اهمايلألجةىي190

يي305511يلجمشكوكيفاهملجارائمي 230

ي10111ييج ائةيلجقامايعميح اراتيلجارائم 293

يي121111ير وكيلجح اراتيلجقاةااي531

ي:13/30/0231معلومات الجرد بتاريخ 

وتهتلكيي11/13/1111رةمقااتيلجمبلوماتاايوماشرههايولجر اءلتيتميلجت اءهايرتاةا ي-3

ي20111DAرـي13/31/1131جطاا،يج ةي بةيلجراعيلجصافييجلرةمقااتيرتاةا ي

ي(تهتلكيجطاا:)تتكوميمب لتي قليمم-1

يتاةا يلإلجت اءيتكلفايلإلجت اءيمب لتي قل

ي13/10/1131ي111111ي)*( ااةةي ااحاا

ي13/31/1131ي..........ي ااةةي فباا

رشاكييDAي11111رمرلغيي13/31/1131ت ااجتيلجم   ايعميلج ااةةيلج ااحاايرتاةا ي)*(ي

ي(لجبملاايجميت قليرب )53120ر كييةجمي

ج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يتتبلقيراج ااةةيلج ااحااي:يمالحظة

ي.13/31/1131و قلتيرتاةا ي

 :   لتيلجم اهمايلألجةىيتتكوميمم-1

ي

 32من  5صفحة 
 



ع  يي وعيلج   لت

يلج   لت

تكلفايلإلجت اءييتاةا يلإلجت اء

يجل   

 بةيلجراعيفيي

ي13/31/1131

A 100ي55ي60 13/31/1131ي

Bي05ي11 13/12/1131ي140ي

جل   ييDAي55ر بةييA   يمميلج وعيي11عميي13/31/1131ت ااجتيلجم   ايرتاةا ي

ي1352رشاكير كييةجمي

يBتتبلقيج اةةيلجقامايلجم قلايرماالميلجمةلقبايجرليلجقة يراج   لتيلج وعي:يمالحظة

ي:لجارائميلجمشكوكيفاهموضبااي-2

مرلنننننغيلجننننن امييلجارائم
TTC 

ج نننناةةيلجقامننننايفننننيي
ي13/31/1131

لجت  ا لتيجناللي
 TTCي1131

ي13/31/1131لجوضباايفيي

ي/ي112111يمميلج امي%11ي112111يكمال

ي(جلتةصا )لفالسي هائيي01111يمميلج ام%31ي310111يمحم 

يمميلجةصا ي%11احتمليت  ا يي13911يمميلج امي%15ي321211يإرةلهام

ي%71مب ليلجة ميعلىيلجقامايلجمضافاي

،يورب يلجمةلقبايي630000DAكشفيلجر كيلجمة ليجلم   اياظهةيةصا ي لئميرمرلغي-5

ي:تراميأمي ربيلإلجتالفيهو

ي:المؤسسة لم تسجل العمليات التالية

ي. لمهيلجاروميشبراميجلر كيمراشةةيDAي50000شاكيرمرلغي-

ي.يDAي1500فولئ ير كاايجصاجحيلجر كيرقاماي-

ي.يDAي5500ج ماتير كاايرقاماي-

ي:البنك لم يسجل العمليات التالية

ي 60000DAشاكيل تلمتهيلجم   ايمميلجاروميقماليرقاماي-

ي73000DAشاكي لمتهيلجم   ايجلموة يفةا يرقاماي

 :العمل المطلوب

ي.67/71/1076إع ل يحاجايلجتقاةبيلجر كييرتاةا ي-7

ي.67/71/1076ت قاليجاو يلجت واايلجضةوةاايرتاةا ي-1

 32من  6صفحة 
 



 (ن8)حساب وتحليل التكاليف الكلية : الجزء الثاني

ي:حاثيتظهةيلجرطاجايلجف اايجلبملاايلإل تاقاايأ هيP2وييP1لجم تقامي"يلإلرت ام"ت تجيم   اي

فيييLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تباججيلجما تاميلألوجاتامييP1جلحصوليعلىيلجم تجي-

ي.1وي3لجوةشتامي

فيييLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تباججيلجما تاميلألوجاتامييP2جلحصوليعلىيلجم تجي-

ي.1وي1لجوةشتامي

ي:أعطاتيجكميلجمبلوماتيلجتاجاا–1131شهةيمايي-وجلفتةةيلجمبترةة

 :23/25/0231في  الشهرمخزون أول -3

ي.جإلقماجييDAي320011رـ1511kg:يM1لجما ةيلألوجااي

ي.جإلقماجييDAي20021رـ3111kg:ييM2لجما ةيلألوجااي

يL:49680DAلجلولاميلجمجتلفاي

ي00111DAوح ةيرمرلغيلقماجييي111:يP1لجم تجي

ي51111DAوح ةيرمرلغيلقماجييي311:يP2لجم تجي

ي31111DAرـي1،يلجوةشا35111DAرـي3فييلجوةشاي:يتكلفايلإل تاجيلجقاةي

 :الشهرمشتريات -0

ي.kgجـي11DAرـي1511kg:يM1لجما ةيلألوجااي

ي.kgجـي11DAرـي5111kg:ييM2لجما ةيلألوجااي

يDAيL:11111لجلولاميلجمجتلفاي

 :األعباء المباشرة-1

ي30:يP2 جاقايومميلجم تجيي20:يP1تتطلبيعملاايل تاجيلجوح ةيمميلجم تجي:يعلى اإلنتاج-

ي.150DA: جاقايوتكلفايلج اعايلجولح ة

ي(.يL،ييM2،ييM1)مميثمميشةلءيكليما ةيي%31:الشراءعلى -

ي.تواعيراجت ا بيعلىيلجم تقاميح بيلجكمااتيلجمراعاي16000DA:على التوزيع-

 :األعباء غير المباشرة-4

 32من  7صفحة 
 



أعراءيغاةيمبترةةيوفائ ةي ظةاايي9900DA:يمواعايح بيلجق وليلجتاجييمعيلعتراةيمرلغ

ي.  وااي%6رمب ليي2400000DA:علىيةلسيماليج ةهي

يلجتوااعي1لجوةشاي1لجوةشاي3لجوةشايلجتمواميلجصاا ايلإل لةةيلجراام

ي11011ي22511ي25221ي10311ي31111ي10111ي11111يمقموعيتيلوجي

ي%40ي%5ي%20ي%15ي%10ي%10 %100-يل لةة:يييييي1ت

ي%15ي%10ي%25ي%20ي%10ي%100- %20يصاا اييييييييي

طرابايوح ةي

يلجبمل

 جيي311 /ي/

ثممي

 لجشةلء

Kgما ةيي

يم تبملا

Kgما ةيي

 م تبملا

وح لتي

 م تقا

يوح لت

 مراعا

 :اإلستعماالت-5

ي:مميجالليلجتحلاليلجف ييجإل تاجيتراميأم

ممي21DAويM2مميلجما ةيي1.1kgوييM1مميلجما ةيي3kg:يتتطلبيP1كليوح ةيم تقايممي

ي.Lلجلولاميلجمجتلفاي

مميي51DAوM2مميلجما ةي3.1kgوييM1مميلجما ةيي1kg:يتتطلبيP2كليوح ةيم تقايممي

ي.Lلجلولاميلجمجتلفاي

ي:المبيعات الشهر-6

ي.جلوح ةي511DAوح ةيرـي251:ييP1لجم تجي

ي.جلوح ةي031DAوح ةيرـيي151:ييP2لجم تجي

 :في نهاية الشهر مخزون -7

M1:؟ييييييييM2:؟يييييييL:؟يييييييP1:151وح ةيييييييييP2:351يوح ةي

ي.P2:0021DA،يجـP1:0111DAجـ:ي1فييلجوةشايإ تاجيقاةيي

 CMUPتقاميلإلجةلقاتيرتكلفايلجو طاايلجمةقحايجلوح ةيمعيلجمجاوميلألوجيي:مالحظة

 :العمل المطلوب

 P2وييP1تح ا يلجكمااتيلجم تقايممي-3

 P2وييP1فييكليم تجيممييM2وييM1تح ا يلجكمااتيلجم تبملايممي-1

 32من  8صفحة 
 



 .توااعيلألعراءيغاةيلجمراشةةلتمميق ولي-1

تميلع ل يلجقة ي.يLولجلولاميلجمجتلفاييM2وييM1تكلفايشةلءيكليمميلجما تاميأح بي–ي2

يM2وييM1لج لئميجلما تامي

ي.يP2وييP1و بةيلجتكلفايولج تاقايلجتحلالاايجـتكلفايل تاجيأح بي-5

ي1131جشهةيمايييلج تاقايلجصافاايجلمحا رايلجتحلالااأح بي-0

 (:نقاط 4)إعداد الكشوف المالية وتحليلهاالثالثالجزء 

يج متيجكيلجماال اايلجوظافاايلجتاجاا"يلإلرت ام"مميلقليتحلاليلجوضباايلجماجاايجم   اي

ي:13/31/1131رتاةا 

 %يلجمراجغيلججصوم %يلجمراجغيلألصول

ي...ي.......... الموارد الثابتةي...ي.............. اإلستخدمات الثابتة

يلجمولة يلججاصا

يلج اوميلجماجاا

ي1111111

ي.........

ي...

ي...

 األصول المتدولة

يجإل تغالليييييييي

يجاةجيلإل تغالل

يجاا ايلألصول

ي.............

ي.............

ي............

ي............

46 

ي31

ي...

ي...

 الخصوم المتدولة

يجإل تغالل

يجاةجيلإل تغالل

يجاا ايلججصوم

ي.........

ي.........

ي.......

ي.......

ي...

ي...

ي...

ي...

ي311ي.......يلجمقموعي311ي...............يمقموع

ي:معلومات مكملة

يDAيFRNG=111111ةلسيلجماليلجبامليلجصافييلإلقماجيي

=ي  رايتغطاايلإل تج ماتيلجثارثا
  

 
ي

يDAيBFRE=51111لحتااجيةلسيلجماليلجبامليجإل تغاللي

ي.جاا ايلججصومي3.1=،يحاثيجاا ايلألصوليDAيTN=311111لججاا ايلجصافااي

 1111111DA(=CA)ةجميلألعماليلج  وي-

ي1000000DA=يلجمشتةااتيلج  واا-

ي1200000DA=تكلفايشةلءيلجرضائعيلجمراعا-

 32من  9صفحة 
 



ي:ل تجةق ايلجمبلوماتيلجتاجااي2013وي2012مميلجماال اايلجمحا راايج  اي

ي13/31/1131ي13/31/1131يلجب اصة

يمجاو اتيلجرضائع

يلجارائميولجح اراتيلجملحقا

يلجموة وميولجح اراتيلجملحقا

ي250000

ي300000

ي90000

ي150000

ي200000

ي110000

 :العمل المطلوب

ي.لجماال اايلجوظافاايمعيترةاةيلجبملااتيلجح اراايلتمام-3

ي.أح بي  رايلجتحةةيلجماجي-1

ي(لجمجاو ات،لجموة ام،لجارائم)لج وةلمأح بي  بي-1

ي.علقيرإجتصاةيعلىيلجوضباايلجماجاايجلم   ايراإل تبا ايراجم شةلتيلجماجاايلج ارقا-2

ي

ي

 

 

 

 

 راجتوفاقيجلقماعيفييلجركاجوةاا 

 32من  32صفحة 
 



 في مادة التسيير المحاسبي والمالي 4102تصحيح بكالوريا تجريبي  دورة ماي 

 

 (ن8)الجزء األول: الموضوع األول
326  

36 
 مصاريف نقل السلع ونقل الجماعي

 قصندو      
07777  

07777 
131  

086 
 مؤونة األخطار

 استرجاعت عن مؤونات خ غ      
07777  

07777 
381  

 
2816 

2872 

 مخصصات اهتالكات وم خ ق اغ ج
 اهتالك بناءات     
 اهتالك برمجيات     

16377  

3377 

8777 
312 

2818 

 
 

218 

032 

 بنوك ح ج
 اهتالك سيارة نفعية

 سيارة نفعية      
 فوائض القيم عن خروج ا م م     

37777 

132277 

 
 

277777 

22277 
381  

2818 

2818 

 مخصصات اهتالكات وم خ ق اغ ج
 عيةفاهتالك سيارة ن    
 اهتالك شاحنة    

173277  

3277 

177777 
281  

218 
 شاحنةاهتالك 

 شاحنة      
677777  

677777 
697  

083 
 خسائر القيمة عن مخزونات البضائع

 استرجاعات عن خ ق والمؤونات   
17777  

177777 
383  

291 
 مخصصات اهتالكات وم خ جارية
 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

6237  

6237 
332 

291 

2230 

 
 
 

213 

 الحسائر عن حسابات الدائنة غ ق ت
 الخسائر عن حسابات الزبائن

 رسم ق م محصل
 زبائن مشكوك فيهم       

27377 

9377 

8377 

 
 
 

38377 
291  

083 
 خسائر عن حسابات الزبائن

 استرجاعات عن خسائر ق م     
16777  

16777 
213  

211 
 الزبائن المشكوك فيهم

 الزبائن    
181637  

181637 
383  

291 
 مخصصات ا م خ ق اصول جارية
 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن

23377  

23377 
687  

278 
 بضائع مخزنة

 موردو الفواتير التي لم تصل الى ا
127777  

127777 
370  

278 
 مشتريات غير مخزنة من المواد وت

 موردو الفواتير التي لم تصل الى ا
8777  

8777 
279  

379 
 موردون مدينون

 تخفيضات وتنزيالت وم على م   
0377  

0377 
283  

316 
 اعباء معاينة مسبقا

 ايجارات   

63777(17/)12=67777 

67777  

67777 

073  
280 

 تقديم خدمات اخرى
 منتوجات معاينة مسبقا   

22777(6/)3=12777 

12777  
12777 

 

                              

                          

                     

  
   

 
     

            

        
 

  
         

                         

  
 

  
 

         
 

  
           

 :برمجيات المعلوماتية وماشابهها والبناءات-0

 :البناءات

n=5     (بداية نشاط المؤسسة)72/71/2778تاريخ اقتناء البناءات هو 

                   DA 
 :برمجيات المعلوماتية وماشابهها

T=10% 

 :معدات نقل-2

 :سيارة سياحية

 معامل الضريبي xمعدل اهتالك الخطي= معدل اهتالك المتناقص

n MA A  مجموعA VNC 

2010 200000 80000 80000 120000 

2011 120000 48000 128000 72000 

2012 72000 28800 156800 43200 

2013 43200 21600 178400 21600 

2014 21600 21600 200000 0 

 (اهتالك متزايد)شاحنة

 تمثل السنة األخيرة لمدة المنفعة 2716ومنه  13=1+2+6+2+3

 مخزونات البضائع-6

وبالتالي هناك  107777=والقيمة المحاسبية 127777=سعر البيع الصافي

التي  2712وبمقارنتها بخسارة القيمة  67777بـ 2716خسارة قيمة في سنة 

 DA 01111هناك الغاء جزئي للخسارة بقيمة  27777تقدر بـ

 :زبائن المشكوك فيهم-2

 :زبون محمد

=2712خ
          

    
=29777 

=2716خ
            

    
     =62237 

 6237وبالمقارنة نجد زيادة الخسارة بقيمة 

 :زبون سفيان

    =2712خ
      

    
=9377 

=2716خ
           

    
=37777 

 (332ح) 27377زيادة خسارة المتوقعة بـ

 :زبون علي

 213ح       

139337 

111137 

 127277=علي

678887 

18027 

32337 

27937 

221277 221277 

=2712خ
      

    
    =67777 

   =2716خ
            

    
=10777 

 00111انقاص من الخسارة بـ

 

=2716خ=عثمان
      

    
وتحويله الى زبون مشكوك فيه  23377=   

 TTCب

 :00/04/4100بتاريخ الميزانية الختامية -4

 الصافية.ق اهتالك وخ ق القيمة اصلية الحسابات

 663987 93037 261067 زبائن مشكوك فيهم

 (ارصدة د= ارصدة م)مقفل 7(=677777+277777)-377777=218ح

 مقفل 7(=633877+3277+177777)-(132277+677777=)28182

 رصيد مدين 261067(=38377)-(181637+678887=)213ح

رصيد  93037(=23377+62377+38377)-16777+9377=291ح

 دائن
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 (ن8)اعداد الكشوف المالية وتحليلها : الجزء الثاني

 اعداد حساب النتائج حسب الوظيفة-1
 المبالغ البيان

 رقم األعمال
 كلفة المبيعات

0222222 

-1022222 

 022222 هامش الربح اإلجمالي

 منتوجات عملياتية اخرى
 اعباء عملياتية اخرى

 تكاليف تجارية
 اعباء ادارية

 استرجاعات عن خ ق

+102222 

-02222 

-02222 

-02222 

+102222 

 022222 نتيجة العملياتية

 منتوجات مالية
 اعباء مالية

122222 

02222 

 02222 نتيجة مالية

 002222 نتيجة العادية قبل الضرائب

 102022 الضرائب على النتائج العادية

 000022 نتيجة الصافية ألنشطة عادية

 ---- نتيجة غير عادية

 000022 نتيجة السنة الماليةصافي 

 

   
  

 
 

      

    
            

  
       

 
 

              

    
           

                     

  
    

 

  
 

        
   

 :حساب النتائج حسب الطبيعة-أ

 المبالغ الحسابات

 مبيعات من منتجات
 انتاج مخزن او منتقص من مخزون

0222222 

022222 

 0022222 انتاج السنة المالية-1

 مشتريات مستهلكة
 خدمات خارجية واستهالكات اخرى

1100222 

010222 

 1002222 استهالك السنة المالية

 002222 القيمة المضافة لإلستغالل

 اعباء المستخدمين
 ضرائب والرسوم والمدفوةعات المشابهة

00222 

00222 

 022222 اجمالي فائض استغالل-4

 منتوجات عملياتية اخرى
 اعباء عملياتية اخرى

 مخصصات اهتالكات ومؤونات وخ ق
 استرجاعات عن خ ق م

102222 

02222 

102222 

102222 

 022222 نتيجة العملياتية

 %4060=002222/0222222=رقم اعمال/ القيمة المضافة= معدل ادماج-ب
 :تجزئة القيمة المضافة-ج

 %0600=00222/002222=القيمة المضافة/00ح=بالنسة للمستخدمين
 %0600=00222/002222=القيمة المضافة/04ح=بالنسبة للدولة

 القيمة المضافة/ئض استغاللاجمال فا=بالنسة لإلجمالي فائض استغالل

                               =022222/002222=00620% 
 :قدرة التمويل الذاتي انطالقا من اجمالي فائض استغالل-د

 -المبالغ +المبالغ العناصر

 اجمالي فائض استغالل

 000ماعدا 00ح

102222-02222 

 000ماعدا  00ح

02222-02222 

 (000و 000)ماعدا 00ح

122222-02222-02222 

 000و 000ماعدا  00ح

02222-10222-10222 

 ضرائب على نتائج العادية 00ح

022222 

 
 

122222 

 
 
 

02222 

 
 
 
 
 

02222 

 
 
 

02222 

 

102022 

 002022 002222 قدرة التمويل الذاتي

041022 

 ارباح الموزعة–قدرة التمويل الذاتي =التمويل الذاتي-هـ

 400002 DA(=000022x 260)-041022=الذاتيالتمويل 

 (:ن4)استهالك القروض العادية:  الجزء الثالث

 :حساب معدل الفائدة المركبة-1

      
  

       
=

        

                 
 

‘1+i)=1.06       i=6% 
 :حساب مبلغ القرض-2

 :الثابثةحساب مبلغ الدفعة -3

 :حساب مبلغ اإلستهالك األول-4

 :حساب عدد الدفعات-5

 انتاج مخزن( -)+اعباء و انتاج+اعباء و الشراء+021ح=كلفة المبيعات

 للمنتجات 1مخ –للمنتجات  0مخ=انتج مخزون 00ح

  022222=022222-022222=00ح

 022222-رع 2610+رع 261+1222222=كلفة المبيعات

 رع 2600+022222=كلفة المبيعات

 رع 264=هامش الربح اجمالي

 ر ع 264=المبيعاتكلفة –ر ع 

 رع 2600+022222=رع 264-رع

 2222222DA=ومنه رقم األعمال 022222=رع 2600

 DA 1022222(=0222222)2600+022222=كلفة المبيعات

=نعلم ان نتيجة العادية قبل الضريبة
النتيجة الصافية لألنشطة عادية

الضرائب معدل  
 

 DA 002222=000022/2601=نتيجة العادية قبل الضرائب

 :نعلم ان
 نتيجة مالية+نتيجة العملياتية= نتيجة العادية قبل الضرائب

 DA 02222=022222-002222=ومنه نتيجة المالية

 اعباء مالية-منتوجات مالية=نتيجة المالية

 ومنه 02222=اعباء مالية-اعباء مالية 0

 DA 02222=اعباء مالية

 122222=منتوجات مالية

 :عباءاتمام جدول توزيع الوظائف الى ا

مبلغ  الوظائف
 موزع

-020ح

020 

 00ح 04ح+00ح 00ح+01ح

و 
 الشراء

022222 40222 00222 02222 02222 

 02222 02222 102222 02222 022222 و انتاج

و 
 تجارية

02222 00222 / 12222 0222 

 10222 12222 12222 00222 02222 وادارية

 102222 102222 010222 100222 002222 مجموع
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 :انجاز السطر الثالث-6

A3=A1(1+i)
2
=513690.69 DA 

I3=a-A3=63492.19DA 
V2=I3/i=1058203.24DA 

V3=V2-A3=544512.55 DA 
 

 (ن22)الموضوع الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:قيود الالزمة لتسديد الدفعة الثالثة-7  

 
 

000100600 

010002600 

00400610 
 اقتراضات لدى مؤسسات القرض
 اعباء الفوائد                    

بنوك الحسابات الجارية                

 
 

010 

104 

001 

 

 (:ن0)اعمال نهاية السنة: الجزء األول

681  
2804 
2813 

291 
2818 
2818 

 مخصصات اهتالكات م خ ق اج
 اهتالك برمجيات    

 اهتالك بناءات      
 خسائر القيمة عن التثبيتات     
 اهتالك سيارة سياحية   
 اهتالك سيارة نفعية    

00222  

14222 

4222 

12222 
27000 
32000 

010 

001 

001 

 بنوك حسابات الجارية 
 اهتالك سيارة سياحية

 خسائر القيمة عن التثبيتات
 سيارة سياحية  

 فوائض القيم عن خروج اصول م 

02222 

100222 

12222 

 
 
 

022222 

10222 

686  
296 

مخصصات اهتالكات م خ ق 

 Aخسائر القيمة عن سنداتالمساهمة
122  

122 

010 

000 

 
 

000 

 بنوك ح ج
 الخسائر الصافية ع ت ا م

 Aسندات المساهمة    

4400 
400 

 
 

4800 

686  
296 

مخصصات اهتالكات م خ ق 

 Bخسائر القيمة عن سنداتالمساهمة
140  

140 

401  

000 

 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
 استرجاع عن خ ق ومؤونات  

42222  

42222 

004 

401 

440
0 

 
 
 

410 

 الخسائر عن ح دائنة غ ق ت
 خسائر القيمة عن ح الزبائن

 رسم ق م محصل
 زبائن مشكوك فيهم    

04222 

10222 

10222 

 
 
 
 

110222 

401  

000 

 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
 استرجاع عن خ ق ومؤونات  

02222  

02222 

010  

411 

 بنوك ح ج
 الزبائن 

02222  

0222 

000  

010 

 خدمات مصرفية
 بنوك ح ج 

0022  

0022 

001  

010 

 اعباء الفوائد
 بنوك الحسابات ج  

0022  

0022 

 :زبائن-0

=0210خ: زبون كمال
           

    
=42222 DA  تسديد كل الدين وبالتالي الغاء

 الخسارة

=0210خ:زبون محمد
           

    
=10222 DA 

=0210خ
              

    
=122222 DA 04222(004ح)زيادةDA 

 :زبون ابراهيم

=0210خ
            

    
=02222DA 

=0210خ
                 

    
=12222DA 02222الغاء جزئي بـDA 

 

         
 

  
        

                       

 :01/10/0210حالة التقارب البنكي بتاريخ اعداد -1

 حساب المؤسسة للبنك

 دائن مدين البيان التاريخ

  042222 رصيد مدين 01/10

  02222 شيك من الزبون شعبان 01/10

 0022  فوائدبنكيةلفائدةالبنك 01/10

 0022  خدمات مصرفية 01/10

 370222  رصيد مدين 01/10

 002222 002222 المجموع     

 :كشف من البنك للمؤسسة
 دائن مدين البيان التاريخ

 002222  رصيد دائن 01/10

  10222 لزبونجمالشيك 01/10

 02222  للموردفريدشيكمن 01/10

  370222 رصيد دائن 01/10

 002222 002222 المجموع     

 :تبرير عمليات التسوية-0

                           :بناءات-1
T=2% 

An=200000x0.02=4000 DA 
                    :برمجيات-0

T=10% 
An=140000x0.1=14000 DA 

 PVN=46000: لدينا
VNC=MA(1-nt)=140000(1-0.1x6)=56000 DA 

 DA 12222وبالتالي يوجد خسارة قيمة بـ
                              :معدات نقل3-

T=20% 
 :سيارة سياحية

 VNC خ ق ∑VC AN A تاريخ

0212 022222 02222 02222 - 102222 

0211 022222 42222 02222 / 142222 

0210 022222 42222 122222 12222 02222 

0210 022222 00222 / / / 

 :سيارة نفعية

A=160000x0.2x(3/12)=8000 DA 
 :سندات المساهمة اخرى-4

 4422(=00)02=مبلغ التنازل:Aنوع 

 4022(=02)02=تكلفة اقتناء

 DA 422خسائر عن عملية التنازل بـ

 اثباث خسارة ألول مرة DA 122(=00-02)02:باقي سندات

  002=0210خسارة : Bسندات 

 DA 142وبالتالي زيادة الخسارة بـ 022(=00-02)142=0210خسارة
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 :لجزء الثانيا

 P2و  P1تحديد الكمية المنتجة من -1

 2كمية مخ+كمية مباعة=1كمية مخ+كمية منتجة
P1=402+002-022=022 وحدة 

P2=002+102-122=422 وحدة 

 P2و  P1من  M2و  M1تحديد الكمية المستعملة من -2

P1=622(1+)622(2.8=)1282 kg 

P2=022(2+)022(1.2=)1282 kg 
 :اتمام جدول توزيع اعباء غير مباشرة-3

X=22000+0.2y 
Y=370000+0.1x 

 Y=40000و         x=30000: بالتعويض نجد

 التوزيع 0الورشة 0الورشة 1الورشة التموين الصيانة اإلدارة البيان

 00022 44022 40442 00122 10222 00222 00222 1مج ت 

 10222 1022 0222 4022 0222 0222 02222- ادارة:      0ت

 0222 4222 12222 0222 4222 40000- 0222 صيانة         

 41022 02222 01442 40022 02222 2 2 مج توزيع ثانوي

دج ثمن  122 / / طبيعة وحدة العمل

 الشراء
Kg  مادة

 مستعملة

Kg  مادة

 مستعملة
 كمية مباعة منتجةكمية 

 022 1222 1002 1202 0222 / / عدد وحدات العمل

 00 02 40 40 4 / / تكلفة وحدة العمل

 :تكلفة الشراء والكلفة الوسطية المرجحة للوحدة-3
 M1 M2 C البيان

Q PU M Q PU M Q PU M 

 :األعباء المباشرة
 ثمن الشراء
 م الشراء م

 م الشراء غ م

 

0022 

- 

0002 

 

00 

- 

4 

 

000222 

00022 

0002 

 

0022 

 

1042 

 

02 

 

4 

 

104222 

10422 

0002 

 
- 
- 

002 

 
 
 
4 

 

00222 

0022 

0002 

 122002 - - 100002 0460 0022 001002 01600 0022 تكلفة الشراء 

 40002 - - 40042 - 1022 140002 - 0022 1مخ

CMUP 11222 00 410222 0222 00 040222 - - 102222 

 M1حساب الجرد الدائم للمادة 

 مبالغ و.ت ك البيان مبلغ و.ت ك  البيان

 1مخ
 ادخاالت

2500 

8500 

 146680 

271320 

 اخراجات
 0مخ

1400 

9600 

38 
38 

53200 

364800 

 418000 38 11000 مجموع 418000 38 11000 مجموع

 M2حساب الجرد الدائم للمادة 

 مبالغ و.ت ك البيان مبلغ و.ت ك  البيان

 1مخ
 ادخاالت

1200 
5800 

 46640 
198360 

 اخراجات

 0مخ
960 

6040 

35 
35 

33600 
211400 

 245000 35 7000 مجموع 245000 35 7000 مجموع

 :تكلفة اإلنتاج-0
 P1 P2 البيان

Q PU M Q PU M 

 انتاج جارية بداية الشهر
 اعباء مباشرة

 تكلفة المواد المستعملة

M1 
M2 

C 
 يد عاملة مباشرة

 اعباء غير مباشرة

 1ورشة
 0ورشة
 0ورشة

 انتاج جاري نهاية الشهر

 
 

022 

402 

022 

 

022 

 

1080 

- 

600 

- 

 
 

00 

00 

40 

 

150 

- 

45 

- 

50 

- 

10222+ 

 

22800 

16800 

24000 

 

30000 

 

48600 

- 

30000 

 
 

800 

480 

400 

 

200 

 
- 

1280 

400 

- 

 
 

38 

35 

50 

 

150 

 
- 

48 

50 

- 

+10222 

 

30400 

16800 

20000 

 

30000 

 
- 

61440 

20000 



[5] 

 

-7200 -6640 

 190000 475 400 180000 300 600 تكلفة انتاج الفترة

 50000 500 100 76000 380 200 1مخ

CMUP 800 320 256000 500 480 240000 

 :والنتيجة التحليلية اإلجمالية  سعر التكلفة-

 P1 P2 البيان

Q PU M Q PU M 

 تكلفة انتاج المباع
 م توزيع م

 م توزيع غ م

450 

- 
450 

320 

- 
52 

144000 

9000 

23400 

350 
- 

350 

480 
- 

52 

168000 
7000 

18200 

 193200 552 350 176400 392 450 سعر التكلفة

 213500 610 350 234000 520 450 رقم األعمال

 20300 58 350 57600 128 450 نتيجة التحليلية

 :النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية-5

 10222=10(/2.20)0422222=عناصر اضافية

  البيان
M 

 P1نتيجة التحليلية لـ

 P2نتيجة التحليلية لـ
57600 

20300 

 نتيجة التحليلية اجمالية
 عناصر اضافية+
 اعباء غ معتبرة-

00022 

+12000 

-9900 

 02222 نتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية

 (ن0)وتحليلهااعداد الكشوف المالية :الجزء الثالث

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول
 62 3222222 الموارد الثابتة 50 2722222 اإلستخدمات الثابتة

 الموارد الخاصة
 الديون المالية

2222222 

1222222 
40 

20 
 األصول المتدولة  

 لإلستغالل                           
 خارج اإلستغالل    
 خزينة األصول    

2322222 

022222 

822222 

622222 

06 

18 

16 

12 

 الخصوم المتدولة
 لإلستغالل     
 خارج اإلستغالل    
 خزينة الخصوم    

2222222 

852222 

652222 

522222 

02 

17 

13 

10 
 122 5222222 المجموع 122 5222222 مجموع

 :تبرير العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRNG=022222= (1.........)استخدمات ثابتة–موارد ثابثة 
 (12/0)=استخدمات ثابثة/موارد ثايتة=استخدمات الثابثةنسبة تمويل 

 :بالتعويض نجد

 022222=استخدمات ثابثة-استخدمات ثابثة0/12

 022222=استخدمات ثابثة 1/0

 DA 0022222=استخدمات ثابثة

 DA 0222222=موارد ثابثة

 :من مجموع الميزانية ومنه %40=لدينا نسبة األصول المتداولة

 :من مجموع الميزانية وبالتعويض نجد %04=بثةنسبة استخدمات الثا

 DA 0222222=مجموع الميزانية

 DA 022222=مجموع الميزانية 2610=اصول متداولة لإلستغالل

خ متداولة لإلستغالل  -اصول م لإلستغالل=BFRE=02222: لدينا

 DA 002222=خصوم متداولة لإلستغالل: وبالتعويض نجد

 زينة الخصومخ-خزينة اصول=TN=122222: لدينا

 :خ خصوم بالتعويض 160=خ اصول: لدينا

 122222=خ خصوم -خ خصوم 160

 DA 022222=ومنه خزينة خصوم 122222=خزينة خصوم 260

 DA 022222=خزينة اصول: بالتعويض نجد

خ اصول +خ استغالل+اصول متداولة لإلستغالل= اصول متداولة: نعلم ان

 DA 022222=اصول متداولة خ استغالل: منه

خ خصوم +خ استغالل+خصوم متداولة لإلستغالل= خصوم متداولة: نعلم ان

 DA 002222=حصوم متداولة خارج استغالل: ومنه

 :ديون مالية ومنه+موارد خاصة= الموارد الثابثة: نعلم ان

 DA 1222222=الديون المالية
 

 موارد خاصة(/خ خصوم+ديون مالية=)حساب نسبة التحرر المالي-

(=1222222+022222/)0222222=2600 

 :حساب نسب الدوران-
 متوسط المخزون/تكلفة شراء بضاعة المباعة=دوران المخزونات

 دورات 0=1022222/022222=دوران مخزون

 022222=0(/102222+002222=)0/0مخ+1مخ=متوسط المخزون

 يوم 02=002/0=المدة المتوسطة لدوران المزون

 متوسط ديون الزبائن/ويةمبيعات السن=دوران الزبائن
 دورات 0=0222222/002222=دوران الزبائن

 0/الزبائن والحسابات الملحقة ألول ونهاية المدة=متوسط ديون الزبائن
 002222=0(/022222+022222=)متوسط ديون الزبائن

 يوم 40=002/0=المدة المتوسطة لتحصيل ديون الزبائن

 ون الموردينمتوسط دي/مشتريات السنوية=دوران الموردين

 دورات 12=1222222/122222=دوران الموردين

 0/الموردين والحسابات الملحقة ألول ونهاية المدة=متوسط ديون الموردين
 122222=0(/112222+02222=)متوسط ديون الموردين

 يوم 00=002/12=المدة المتوسطة لتسديد ديون الموردين

 :التعليق
وبالتالي الموارد الثابثة تغطي  راس المال العامل الصافي اجمالي موجب

استخدمات الثابثة وجزء من اصول المتداولة وبالتالي قاعدة التوازن المالي 
محققة ،الخزينة موجبة وبالتالي المؤسسة لها موجودات مالية لمجابهة 

وبالتالي  1واقل من 260ديون قصيرة األجل ونسبة التحرر المالي اكبر من

سسة ليس لها هامش زمني لتسديد ديون المؤسسة متحررة ماليا،المؤ
 الموردين
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