
  

 8 من 1الصفحة 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ديرية التربية لوالية الشلف    م                                                                  وزارة التربية الوطنية  

  2017ورة :جوان د                                          متحان البكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي         إ
  الشرفة   - لثانوية :العقيد بوقرةا                                                       وإقتصاد     تسيير الشعبة:

  ساعات  04المدة:                                                 لمحاسبي و المالي اختبار في مادة :التسيير ا
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين 
 يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة

   الموضوع األول
   نقاط )  06(     أعمال نهاية السنة  الجزء األول 

  الية:استخرجنا احلسابات الت 31/12/2012بتاريخ قبل اجلرد ملؤسسة " املستقبل " من ميزان املراجعة 
  دائن  مدين  اسم الحساب  . حرقم 

215  
2182  
2183  
2815  

28182  
28183  
29182  

30  
32  

390  
416  
491  

  معدات وأدوات صناعية
  معدات النقل

  معدات مكتب  
  اهتالك املعدات واألدوات

  اهتالك معدات النقل 
  اهتالك معدات املكتب 

  خسارة القيمة عن معدات النقل 
  بضاعة خمزنة 
  متوينات أخرى

  خسارة القيمة عن البضاعة املخزنة 
  الزبائن املشكوك فيهم

  خسائر القيمة عن الزبائن

4000000  
2000000  

480000  
-  
-  
-  
-  

180000  
120000  

-  
95940  

-  

-  
-  
-  

2600000  
650000  
428160  
35000  

-  
-  

4000  
-  

74500  
  معلومات الجردية التالية : إليك ال
  التثبيتات   -1
  تلك خطيا. 2008 /08/  16مت إقتناء املعدات واألدوات الصناعية بتاريخ 
 : تلك معدات النقل يف نفس املدة وتتكون من  

  2011خسارة يف   خطي   12/10/2008اشرتيت يف  1000000 شاحنة 
  -  متناقص   02/01/2012اشرتيت يف  1000000 سيارة 
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  جل أي قيد .على احلساب و احملاسب مل يس  da 500000  بقيمة  2012 /12 /20مت التنازل عن الشاحنة بتاريخ 
  تلك خالل  2008 /01 /14معدات املكتب مت احلصول عليها يف   تناقص .سنوات وفق االهتالك امل 05و

  ومل يسجل أي قيد .  da 60000بشيك بنكي بقيمة  2012 /10 /10حيث تنازلت عليها يف 
  المخزونات : -2

 المخزونات
سعر السوق في  المخزون المحاسبي

31/12/2012 
 المالحظة الجرد المادي

 سعر شراء الوحدة الكمية
  مربر  وحدة da 950 da 185 1000 وحدة 180 بضاعــــة 
 غري مربر وحدة da 610 da 190 600 وحدة 200 متوينات 

  .% TVA 17 الزبائن المشكوك فيهم  -3
مبلغ الدين  الزبـــــائن

TTC 
 مالحظة 2012التسديد في  2011خسارة القيمة في 

 من الرصيد %50حتصيل  23400 %30 58500 عالء الدين 
  وعد بتسديد كل دينه  46800  %70 93600 فؤاد 
ائي 9360 3500 23400 سعيد  إفالس 

  العمل المطلوب: 
 تسوية الالزمة لعملية التنازل عن الشاحنة .سجل قيود  .1
 سجل قيود تسوية الالزمة لعملية التنازل عن معدات املكتب . .2
  2012. أحسب و سجل اهتالكات دورة 3    
  . 31/12/2012بتاريخ  . تسجيل القيود الالزمة اخلاصة باملخزونات و الزبائن املشكوك فيهم4         

  نقاط ) 06(     وتحليل الميزانية الوظيفيةإعداد     الجزء الثاني

  :2014ية للدورة ) قدمت لك امليزانية الوظيفية التالSNC( صهيب وأبناؤهمن أجل حتليل الوضعية املالية لشركة 
 % المبالغ  الخصوم % المبالغ األصول

  االستخدامات الثابتة
  
  

  األصول المتداولة
 لالستغالل  
 خارج االستغالل  
 خزينة األصول 

......  
  
  

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

40 
  
  

......  
20 
15 
.... 

  الموارد الثابتة 
 موارد خاصة  
 ديون مالية  

  الخصوم المتداولة
  لالستغالل  
 خارج االستغالل  
  خزينة اخلصوم 

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

......  
.…  

  ـــــ
.... 

......  
35  

..... 
45 
....  
  ـــــ

25 
...... ....... الخصوم  جموعم........ ....... األصول  جموعم
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 :معلومات مكملة  
31/12/201331/12/2014 البيان

 900000 600000 الزبائن والحسابات الملحقة
 1000000 1400000الموردون والحسابات الملحقة

 
  4000000رقم األعمال السنوي DA  ، 
   9000000املشرتيات السنوية DA . 
  سنويا علما أن:  % 6كبة  دفعات سنوية ثابتة مبعدل فائدة مر  9الديون املالية متثل قرض بنكي عادي يسدد عن طريق

5A =109863.56 
 العمل المطلوب : 

  ). 0Vحسب الديون املالية ( أي قيمة القرض البنكي ا -1
  نية الوظيفية السابقة .أكمل امليزا  -2
  املال العامل.حلل امليزانية باستخدام رأس  -3
  احسب نسب اهليكلة املالية . -4
  الزبائن واملوردون. احسب نسب دوران -5
  علق على الوضعية املالية للمؤسسة . -6

   نقاط ) 08(    حساب وتحليل التكاليف الكلية   الجزء الثالث 

ولوازم خمتلفة وتتم  M2و  M1" بإستعمال مادتني أوليتني  P2" و "  P1تقوم مؤسسة " املنارة " بتصنيع وبيع منتجني " 
  عملية اإلنتاج يف ورشتني 

  " D " من أجل احلصول على إنتاج نصف مصنع M1الورشة األوىل : يتم فيها معاجلة املادة 
" و "  P1نتجني التامني الصنع " والوازم املختلفة مع املنتج النصف املصنع للحصول على امل M2الورشة الثانية : نستعمل املادة 

P2 "  
   2015واملعلومات التالية متعلقة بشهر أفريل 

  01/04/2015المخزون في   -1
  املادة األوليةM1 :6000 KG   171900بـ DA  لإلمجايل  
  املادة األوليةM2  :7900 KG  222720بـ DA يل لإلمجا  
  : 17180 اللوازم املختلفة DA   
  "املنتج النصف مصنعD "   :2300   97وحدة بـ DA   للوحدة 
  " املنتوج التامP1 " : 900  377040وحدة بـ DA  لإلمجايل  
  " املنتوج التامP2 "  :800  266160وحدة بـ DA  لإلمجايل  
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  2700: اإلنتاج اجلاري يف الورشة االوىل DA  
  7950: اإلنتاج اجلاري يف الورشة الثانية DA  " لـP1 "  8200و DA  " لـP2 "  
 مشتريات الشهر   -2
  املادة األوليةM1  :15000 KG  21بـ DA/KG 
  املادة االوليةM2  :9500 KG  24بـ DA /KG  
 97000 ": اللوازم املختلفة DA   

  M2 و M1مشرتى من املادتني األوليتني  KGلكل  DA 2.4مصاريف الشراء املباشرة 
  مصاريف اإلنتاج المباشرة   -3
  24دقيقة حيث أجرة الساعة الواحدة هي  21الورشة األوىل : كل وحدة منتجة تتطلب DA   
  35ساعة حيث أجرة الساعة الواحدة هي  6665الورشة الثانية : مت إستعمال DA  : علما أن  

  " الوقت املستغرق إلنتاج وحدة واحدة من املنتج التامP1  دقيقة  81" هو  
  " الوقت املستغرق إلنتاج وحدة واحدة من املنتج التامP2  دقيقة  87" هو  

  اإلستعماالت   -4
  الورشة األوىل : كل وحدة منتجة منD  3تتطلب KG  منM1   
  االستعماالت على املنتجات التامة على النحو التايل : الورشة الثانية : تتوزع  

  النصف املصنع املنتجD  :40 %  " للمنتجP1 "  للمنتج "  % 60وP2 "   
  املادة األوليةM2 توزع بنفس توزيع املنتج النصف املصنع على املنتجني التامني :   
  : 20اللوازم املختلفة DA  لكل وحدة منتجة من املنتجني  

 المبيعات   -5
 املنتوج P1  :2300  475وحدة بـ DA  للوحدة  
  املنتوج P2:3700  400وحدة بـ DA  للوحدة   

  من رقم األعمال   % 04مصاريف التوزيع املباشرة : 
  جدول توزيع األعباء غير المباشرة  -6
  التوزيع   الورشة الثانية   الورشة األولى   التموين   البيان 

  36000  99975  74400   38400  مج التوزيع الثانوي 
من مثن  DA 100  طبيعة وحدة القياس 

  املشرتيات 
  وحدة مباعة   ساعة يد عمل مباشرة   وحدة منتجة 

 30/04/2015المخزون في   -7
  املادة االوليةM1 :  2400  KG  
  املادة االوليةM2 :1400 KG   
 : 26000اللوازم املختلفة   
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  املنتج النصف املصنعD :700   وحدة  
  املنتوج التامP1 :100  وحدة  
  املنتوج التامP2 :300  وحدة  
   : 7660اإلنتاج اجلاري يف الورشة االوىل DA  

  العمل المطلوب : 
 . P2 و P1و  Dأحسب الكميات املنتجة من  -1
 امتم جدول توزيع األعباء غري املباشرة . -2
 ملرجحة للوحدة .واللوازم املختلفة مت التكلفة الوسيطية ا M2و  M1أحسب تكلفة شراء املادتني األوليتني  -3
 والتكلفة الوسيطية املرجحة له . Dأحسب تكلفة املنتج النصف املصنع  -4
 والتكلفة الوسيطية املرجحة هلما .  P2  و P1أحسب تكلفة إنتاج املنتجني التامني   -5
 أحسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للمنتجني التامني . -6
وفائدة على رأس مال  كأعباء غري معتربة   DA 33400أحسب النتيجة التحليلية الصافية آخذا بعني اإلعتبار مبلغ  -7

  سنويا . % 05ومعدل الفائدة املطبق   DA 1632000اخلاص املقدر بـ 
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 الموضوع الثاني

 نقاط )    06(     تمويل وإختيار المشاريع اإلستثمارية  الجزء األول 

I.  اية كل سنة بقيمة:  دفع 6ختطط إدارة مؤسسة األمل الصناعية القتناء آالت إنتاجية ،وهلذا الغرض قررت توظيف ات يف 
435351.1906   DA  سنويا %10مبعدل فائدة مركبة .  

  ة للدفعات.أحسب القيمة املكتسب -1
II. قة ومولــت املبلــغ عات الســابقتنــاء اآلالت اإلنتاجيــة ودفعــت مثنهــا عــن طريــق القيمــة املكتســبة للــدفقامــت مؤسســة األمــل با

ســـنويا علمـــا أن :  %10دفعـــات ســـنوية ثابتـــة مبعـــدل فائـــدة مركبـــة  4قـــرض عـــادي يســـدد بواســـطة املتبقـــي مـــن مثنهـــا بواســـطة 
         331000DAالستهالك األول = ا –االستهالك األخري 

  هلذا القرض. 1Aهالك األول أحسب  االست -2
 . aاحسب قيمة الدفعة الثابتة  -3
  .  0Vأحسب القيمة األصلية للقرض  -4
 اجنز جدول استهالك القرض. -5
 .0Iاحسب تكلفة اقتناء اآلالت االنتاجية  -6
 :اية كل سنة كالتايل   تسمح هذه التجهيزات بتحقيق رقم أعمال يف 

 4 3 2 1 السنوات
 3400000 3600000 3800000 4000000 رقم األعمال

 .تتمثل األعباء املدفوعة يف الفوائد السنوية للقرض البنكي  
  :اية السنة الرابعة  بـ   .DA 500000تقدر القيمة املتبقية لآلالت يف 
  سنويا.10معدل اخلصم = ،  % 19الضريبة على األرباح %  

تلك بطريق -7   .سنوات 4قص ملدة ة االهتالك املتناأجنز جدول التدفقات النقدية الصافية علما أن اآلالت 
 .VAN% سنويا ،هل هلذه اآلالت مردودية وفق طريقة القيمة احلالية الصافية 10عدل مب - 8

   نقاط ) 06(     تحليل النتائج حسب الوظيفة   يالجزء الثان

  لدينا املعلومات التالية املستخرجة من الدفاتر احملاسبية ملؤسسة " األمل " اإلنتاجية : 

  = دج رصيد مدين.  300000اإلنتاج املخزن 
  من رقم األعمال . % 60كلفة املبيعات متثل 
  = دج  45000األعباء املالية 
  = دج  60000اإلسرتجاعات عن خسائر القيمة واملؤونات 
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  = دج حيث :  900000جمموع أعباء وظيفة الشراء و وظيفة اإلنتاج و الوظيفة التجارية و الوظيفة اإلدارية 
  = أعباء وظيفة اإلنتاج ½ أعباء وظيفة الشراء 
  = أعباء وظيفة الشراء ½ أعباء الوظيفة التجارية 
  = أعباء وظيفة اإلنتاج ½ أعباء الوظيفة اإلدارية 

 = دج  55000 املنتوجات املالية 
  = دج  240000املنتوجات العملياتية األخرى 
  = دج  120000األعباء العملياتية األخرى 
  = دج  1500000املواد األولية املستهلكة 
  = دج  32000النتيجة غري العادية 
  = ( منتوجات ) دج  78000عناصر غري عادية 
  = 19معدل الضرائب على األرباح %  

  العمل المطلوب : 

 ب كلفة املبيعات أحس -1
 حساب النتائج حسب الوظيفة مع تربير العمليات احلسابيةأجنز  -2

  نقاط )  08(     حساب وتحليل التكاليف الكلية   الجزء الثالث

" وبدالت خاصة باإلناث  Hتقوم إحدى املؤسسات النسيجية بإنتاج وبيع نوعني من البدالت الرياضية بدالت خاصة بالذكور " 
 "F  إنطالقا من مادتني أوليتني "M1 و M2    

تاج البدلة نية اما عملية إنوىل والثاوكانت العملية الفنية لإلنتاج كما يلي : متر عملية إنتاج بدلة خاصة بالذكور عرب ورشتني األ
  اخلاصة باإلناث عرب الورشة األوىل 

لواحدة إناث إىل اوحتتاج البدلة  M2من القماش مرت  0.75و  M1مرت من القماش  0.25حتتاج البدلة الواحدة ذكور :
   M2مرت من القماش  0.70و M1مرت من القماش  0.20

  أعطيت لك املعلومات التالية : 2014وللفرتة املعتربة شهر أفريل 
 01/04/2014المخزون في  -1
  القماشM1  :50  دج  5320مرت بتكلفة إمجالية  
  القماشM2  :400  دج  40600مرت بتكلفة إمجالية  
  املنتج التامH  :400  دج  67376بدلة بتكلفة إمجالية  
  املنتج التامF  :300  دج  37674بدلة بتكلفة إمجالية  
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 مشتريات الشهر  -2
  القماشM1  :900  دج للمرت الواحد  85مرت بسعر 
  القماشM2  :600  دج للمرت الواحد  75مرت بسعر  
 شرة : األعباء المبا -3

  دج من مثن الشراء  100دج يتم توزيعها على أساس  14580أعباء خاصة باملشرتيات 
  دج يتم توزيعها على أساس كمية املواد املستعملة  18750أعباء خاصة باإلنتاج 

 :أعباء غير مباشرة  -4
  ة دج كأعباء غري معترب  10252.75دج كعناصر إضافية و 6500خلصت يف اجلدول التايل مع إعتبار مبلغ 

  المراكز األساسية  المراكز المساعدة  البيان
  التوزيع  ورشة الثانية   ورشة األولى   التموين  الصيانة  اإلدارة

  مج التوزيع األولي
  التوزيع الثانوي :

 اإلدرة -
  الصيانة -

20800  
  
- 
2 

12900  
  
3 
-  

11200  
  
4 
3  

18500  
  
3 
2  

15300  
  
2 
3  

8930  
  
2 
2  

مرت قماش  مرت قماش مشرتى   -  - القياسطبيعة وحدة 
  مستعمل 

  بدلة مباعة  بدلة منتجة

 مبيعات الشهر  -5
 860  بدلة ذكورH  دج للبدلة  190بسعر  
 600  بدلة إناثF  15مع حتقيق هامش على سعر التكلفة %   
 30/04/2014وضعية املخزونات يف  -6
  القماشM1  :650  مرت 
  القماشM2  :50  مرت  

  . خزون األويلمالحظة : تقيم اإلخراجات بواسطة التكلفة الوسيطية املرجحة للوحدة مع املالعمل المطلوب : 
  "F " و "  H أحسب الوحدات املنتجة من " -1
  احسب النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية  -2

  

  

   للجميع في إمتحان شهادة البكالوريا بالتوفيق

  أستاذ المادة : شرفاوي جياللي
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 1  2017بكالوريا   
 

  تصحيح النموذجي إلمتحان البكالوريا التجريبي في مادة التسيير المحاسبي والمالي 

  الموضوع األول 

  نقاط  06الجزء األول    
 تسجيل عملية التنازل عن الشاحنة :  -1
  ا تنازلت عنها يف    20/12/2012القسط املكمل خيص سنة كاملة أل

  شهرا  39وهي   31/12/2011إىل غاية  12/10/2008دج وهو متعلق بالفرتة من  650000لدينا اإلهتالك املرتاكم = 
   % 20ومنه معدل اإلهتالك ملعدات النقل هو 

   31/12/2011دج اي قبل تاريخ  200000ومنه القسط السنوي قبل تسجيل اخلسارة هو 
  املدة  315000وهي  2011إذن قسط اإلهتالك بعد التعديل ( بعد اخلسارة ) = القيمة الصافية احملاسبية لسنة /

أشهر االخرية  9وقسط إهتالك  2012دج لسنة  180000=  1.75 /315000أشهر ومنه  9املتبقية وهي سنة و
  دج  135000= 9/12* 180000

  ن 0.25كاملة    ألنه خيص سنة دج 180000القسط املكمل هو   
  : ن 0.25 دج 000830=  000180+  650000اإلهتالك املرتاكم من تاريخ احليازة إىل تاريخ التنازل هو 
  دج  35000=  2011سنة خسارة القيمة يف 
  = ( التنازل ) دج  500000سعر البيع 
  = دج فائض 365000=  1000000 – 35000+  830000+  500000فائض / ناقص قيمة  
 تسجيل عملية التنازل عن معدات واألدوات :  -2

 A (2011)  VNC (2011) = MA (2008)∑ - نعلم ان :
= 480000 – 428160 = 51840          
VNC (2011) = MA (2012)           

  اشهر :  9هو  2012إذن القسط املكمل لسنة 
 0.25      38880A(2012) = 51840 * 9/12 =    
 0.25      467040A = 428160 + 38880 = ∑ 

   فائض 47040=  480000 – 0+  467040+  60000فائض /ناقص قيمة = 
   ن 0.5       12/2012/ 31 :الشاحنة  -أ تسجيل قيود التسوية لعملييت التنازل 

  
681  

  
  
  

  
  

28182  
  

  
  أ.غ.ج–المخصصات لالهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة 

  معدات نقل ( الشاحنة ) اهتالك                    
                                             

  
180000 

 
 

180000  
معدات نقل ( الشاحنة )تسجيل قسط االهتالك المكمل   
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462  

28182 
29182  

  
  
  
  

2182  
752  

   
       الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن التثبيتات  
  ( الشاحنة ) إهتالك معدات النقل  

  ( الشاحنة ) خسائر القيمة عن معدات النقل 
  معدات نقل ( شاحنة )                         

  فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير مالية     
                                        

  
500000  
830000  

35000 

  
  
  
  

1000000  
365000  

   ن .500 معدات مكتب :  -ب
681    

28183  
  

  أ.غ.ج–المخصصات لالهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة 
  معدات مكتب اهتالك                    

                                             

38880  
38880  

512  
28183 

  

  
  

2183  
752  

 البنوك الحسابات الجارية 
   مكتب معدات إهتالك  

  معدات مكتب                         
  فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير مالية     

                                        

60000  
467040 

  
  

480000  
47040  

  31/12/2012تسجيل خمتلف إهتالكات  -3
 معدات وأدوات صناعية :   -أ

   31/12/2011إىل  16/08/2008شهر من  40دج خيص  2600000لدينا اإلهتالك املرتاكم 
   ن 0.25         دج 780000=  40/  12*  2600000ومنه القسط السنوي هو 

 ) معدات النقل ( السيارة   -ب
   % 40=  2*  20إذن معدل اإلهتالك املتناقص هو  % 20نعلم ان معدل اإلهتالك اخلطي ملعدات النقل هو 

  هو سنة كاملة    31/12/2012إىل تاريخ اجلرد  02/01/2012إذن قسط إهتالك هو من تاريخ احليازة 
   ن 0.25        دج 400000=  0.4*  1000000

   ن 0.50  التسجيل احملاسيب للقسطني معا : 
681  

  
  

  
2815  

28182  
  

  أ.غ.ج–املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسائر القيمة 
 إهتالك معدات وأدوات صناعية     
 إهتالك معدات النقل ( السيارة )      

ـــــــــــــــ تسجيل أقساط إ هتالك الدورة ـــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

1180000   
780000  
400000 

 31/12/2012بتاريخ  و املعلومات األخرى تسجيل القيود الالزمة اخلاصة باملخزونات و الزبائن املشكوك فيهم -4
 املخزونات   -أ
 : البضاعة 

   ن 0.25       + فرق جرد مربر موجب 5000=  180000- 185000احملاسيب =  –فرق اجلرد = املادي 

 تسجيل عملية تنازل عن الشاحنة مع فائض قيمة

 تسجيل قسط االهتالك المكمل للشاحنة

مع فائض قيمة مكتبمعدات ن تسجيل عملية تنازل ع  
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   9000=  171000 – 180000سعر البيع الصايف =  –خسارة القيمة = القيمة احملاسبية 
   ن 0.25       5000زيادة يف اخلسارة ب  ومنه  9000=  2012و سنة  4000=  2011لدينا خسارة يف 

  التموينات 
  ن 0.25     فرق جرد غري مربر سالب – 6000=  120000- 114000فرق اجلرد = 

   ومنه فائض كما ال توجد لدينا خسارة سابقة معناه اليوجد تسجيل 2000=  122000 – 120000خسارة القيمة = 
  ن 0.75للمخزونات :  التسجيل احملاسيب  

  
5000 

  خمزونات البضائع  5000
 مشرتيات البضائع املبيعة        
 تسوية البضاعة

  
600

30  
  
 

  
5000 

  أ ج  –املخصصات لإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة  5000
 خسائر القيمة عن خمزونات البضائع         

 زيادة خسائر القيمة عن البضائع

  
390

685  
  
 

  
6000  

  األعباء االستثنائية للتسيري اجلاري     6000
 التموينات األخرى                  

  تسوية التموينات

  
32  

657  
  
  

 الزبائن :   -ب
  : من الرصيد  % 50حتصيل       عالء الدين 

  دج  15000=  0.3*  1.17/ 58500=  2011خسارة قيمة يف 
   35100=  23400- 58500=  2012مبلغ متضمن الرسم يف 
   30000=  1.17/  35100=  2012الرصيد خارج الرسم يف 

   5100=  30000 – 35100الرسم = 
  دج خسارة قيمة  15000=  0.5*  30000=  2012التسوية املناسبة يف 

   ن 0.25    اليوجد تسجيل حماسيبومنه لدينا نفس خسارة القيمة لسنة السابقة معناه 
  وعد بتسديد كل دينه          فؤاد 
  دج  56000=  0.7*  1.17/  93600=  2011ارة القيمة يف خس

  دج  46800=  46800 – 93600:  2012املبلغ متضمن الرسم 
   40000=  1.17/  46800:  2012الرصيد خارج الرسم 

   ن 0.25     يعين إلغاء اخلسارة املسجلة سابقاالتسوية املناسبة : وعد بتسديد كل دينه 
  ائي       سعيد  إفالس 

  دج  14040=  9360 – 23400:  2012الرصيد متضمن الرسم 
  دج وهل املبلغ الغري قابل للتحصيل  12000=  1.17/  14040:  2012الرصيد خارج الرسم 

  دج  2040=  12000 – 14040الرسم : 
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  دج  3500دج اكرب من اخلسارة املتوقعة 12000إذن اخلسارة احلقيقية 
   ن 0.25    دج 8500 خسارة إضافية الفرق يعترب

   ن 0.75التسجيل احملاسيب للزبائن : 
  

56000 
  خسارة القيمة عن حسابات الزبائن  56000

  إسرتجاعات اإلستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات  أ ج 
 إلغاء خسارة القيمة للزبون فؤاد

 
785 

491  
  
 

  
  
  

14040 

8500  
3500  
2040 

  خسائر عن حسابات دائنة غري قابلة للتحصيل 
  خسارة القيمة عن حسابات الزبائن 

  رسم على القيمة املضافة حمصل 
  زبائن مشكوك فيهم

  ترصيد حسابات الزبون سعيد

  
  
  

416 

654  
491  

4457  
  
 

   نقاط  06الجزء الثاني    
  ن 0V :(  0.5حساب الديون املالية الثابتة (القيمة األصلية للقرض  -1

       
DA

i

i
iAV

n
j

J 1000000
06.0

106.1
06.156.109863

11
1

9
511

0 





   
   ن 1.25  امليزانية الوظيفية: -2

 % املبالغ اخلصوم % املبالغ األصول
االستخدامات 

  الثابتة
  
  

  األصول املتداولة
  لالستغالل

  خارج االستغالل
 خزينة األصول

2000000  
  
  

3000000  
1000000  

750000  
1250000

40 
  
  

60  
20 
15 
25 

  املوارد الثابتة 
  موارد خاصة
  ديون مالية

  اخلصوم املتداولة
  لالستغالل 

  خارج االستغالل
 خزينة اخلصوم 

2750000  
1750000  
1000000  
2250000  
1000000  

  ــ
1250000

55  
35  
20 
45 
20  
  ــ

25 

%5000000100 اجملموع  %5000000100 اجملموع  
   ن 1.25=  5*  0.25  حتليل امليزانية باستخدام رأس املال العامل: -3

 2014السنة  البيان
FRNG 3000000-2250000  =750000 موجب 

BFR )1000000+750000(-)1000000=(750000
BFRE 1000000 – 1000000 =0 

BFRHE750000 – 0 =750000 
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TN 1250000 – 1250000   =0 
   ن 0.5=  2* 0.25   نسب اهليكلة املالية:حساب  -4

 1.375=  2000000÷  2750000  نسبة متويل االستخدامات الثابتة =
1.28=  1750000) ÷ 1250000+1000000( نسبة التحرر املايل (االستدانة املالية)= 

   ن 1.5=   6*  0.25  نسب الدوران: -4

  دوران 
 الزبائن

 DA 750000=  2)÷900000+600000متوسط ديون الزبائن =( 
 دورة  5.33=  750000÷4000000دوران الزبائن =  

 يوم  68= 5.33÷360املدة املتوسطة لتحصيل ديون الزبائن =  

  دوران
املوردون 

  1200000DA=  2) ÷ 1000000+1400000متوسط ديون املوردين = ( 
 دورة    7.5=  1200000÷  9000000دوران املوردين = 

 يوم 48=  7.5÷ 360املدة املتوسطة لتسديد ديون املوردين = 
   ن 1   على الوضعية املالية للمؤسسة:التعليق  -5

  ) :من خالل حتليل رأس املال العامل نالحظ عدم حتقق شروط التوازن املايل كاملة حيثFRNG <0  ،FRNG 
 =BFR  ،TN  =0 معدومة ) ،وبذلك ليس للمؤسسة هامش أمان مايل ؛ 

 ) كما نالحظ أن احتياجات رأس املال العامل   خارج االستغاللBFRHE رأس املال ) مرتفعة تستحوذ على كل
 الصايف اإلمجايل وسبب ذلك عدم وجود موارد لتمويل هذه االحتياجات مما جعل اخلزينة معدومة؛ العامل

  إىل جانب ذلك فنسبة االستدانة املالية مرتفعة بشكل كبري مما يدل على أن املؤسسة مشبعة بالديون ،وبالتايل فهي غري
  االقرتاض معدومة؛متحررة ماليا وفرصها يف

 .نالحظ أن املدة املتوسطة للزبائن أكرب من املدة املتوسطة للموردين وهذا هو السبب الرئيسي ألزمة السيولة املالية يف اخلزينة  
  نقرتح على املؤسسة ما يلي:

 ختفيض احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل ؛  
  االستغالل؛زيادة موارد التمويل قصرية األجل لدعم دورة  
  . ختفيض املدة املتوسطة للزبائن وزيادة املدة املتوسطة للموردين لرفع سيولة اخلزينة  

  نقاط  08الجزء الثالث    
  P2 و  D  ,P1الكميات املنتجة من  -1

    Dتدخل يف تكوين املنتج النصف املصنع   M1 نعلم ان كل املادة األولية
ا : مخ     2+ املشرتيات  = اإلستعماالت + مخ  1وعليه نبحث عن إستعماال

  كلغ   18600كلغ =   2400 –كلغ   15000كلغ +   6000=   2مخ  –+ املشرتيات  1اإلستعماالت = مخ 
 M1من  KG 3تتطلب  Dكل وحدة منتجة من 

   ن 0.25       وحدة منتجة 6200=  3/ 18600
   P1الكميات املنتجة من 
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   2+ املنتجات = املبيعات + مخ  1مخ 
   ن P1   0.25وحدة منتجة من  1500= 900 – 100+  2300=  1مخ  – 2املنتجات = املبيعات + مخ 

  P2الكميات املنتجة من 
   ن P2    0.25وحدة منتجة من  3200=  800 – 300+  3700=  1مخ  – 2املنتجات = املبيعات + مخ 

  ن 1=  4*  0.25 غري املباشرة : إمتام جدول توزيع األعباء  -2
  التوزيع   الورشة الثانية   الورشة األولى   التموين   البيان 

  36000  99975  74400   38400  مج التوزيع الثانوي 
من مثن  DA 100  طبيعة وحدة القياس 

  املشرتيات 
  وحدة مباعة   ساعة يد عمل مباشرة   وحدة منتجة 

  6000  6665  6200 6400  عدد وحدات القياس 
  6  15  12 6  تكلفة وحدة القياس 

  ن 2=  0.5+  0.75+   0.75 حساب تكلفة الشراء :  -3
 اللوازم   M1  M2  تكلفة الشراء

سعر   الكمية
  الوحدة

سعر   الكمية  املبالغ
  الوحدة

سعر  الكمية   املبالغ
 الوحدة 

  املبالغ

  مثن الشراء
  مصاريف ش م 
  م مصاريف ش غ

15000  
15000  
3150  

21  
2.4  
6  

315000  
36000  
18900  

9500  
9500  
2280  

24  
2.4  
6  

228000  
22800  
13680  

-  
-  

970  

-  
-  
6  

97000  
-  

5820  
  102820  -  -  264480  27.84  9500  369000  24.66  15000  تكلفة الشراء 

  17180  -  -  222720    7900  171900    6000  1 مخ
cmup  21000  25.8  541800  17400  28  487200  -  -  120000  
  ن 0.75      تكلفة إنتاج املنتج النصف املصنع  -4

 D  البيان
  املبلغ  سعر الوحدة  الكمية

  2700  -  -  تكلفة  االنتاج اجلاري اول املدة
  1M 18600  25.8  479880تكلفة شراء املواد املستعملة 

  52080  24  2170  مصاريف اإلنتاج املباشرة 
  74400  12  6200   1مصاريف اإلنتاج غري املباشرة الورشة 

  )7660(  -  -  اإلنتاج اجلاري آلخر املدة
  601400  97  6200  تكلفة املنتج النصف املصنع

  223100  97  2300  1مخ 
  824500  97  8500  اجملموع
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  ن 1.5=  2*  0.75    تكلفة إنتاج املنتجني التامني :  -5

 البيان
P1 P2 

 املبلغتكلفة الوحدة الكمية املبلغتكلفة الوحدة الكمية
  اإلنتاج اجلاري ألول املدة 

 م ملنتجات الوسيطيةتكلفة إنتاج ا
 M2تكلفة شراء املادة املستعمل

 اللوازم املختلفة 
 اليد العاملة املباشرة

-  
2480 
6400 
1500  
2025

-  
97 
28 
20  
35 

7950  
240560  
179200  
30000  
70875 

-  
3720  
9600  
3200  
4640

-  
97  
28  
20  
35 

8200  
360840  
268800  
64000  
162400 

 69600 464015 30375 202515  2الورشة  األعباء غري املباشرة:
 5589603200291.825933840 1500372.64 تكلفة اإلنتاج

 266160  377040800  900 خمزون أول املدة
1200000 9360004000300 2400390 اجملموع

  ن 1=  2*  0.5 سعر التكلفة للمنتجني  -6

 البيان
P1 P2 

 املبلغتكلفة الوحدة الكمية املبلغتكلفة الوحدة الكمية
 تكلفة إنتاج املنتجات املباعة

  مصاريف التوزيع املباشرة 
 أعباء التوزيع غري املباشرة

2300  
-  

2300

390  
-  
6 

897000  
43700  
13800 

3700  
-  

3700

300  
-  
6 

1110000  
59200  
22200 

 1191400 9545003700322 2300415 سعر التكلفة
  ن 1=  0.5+  2*  0.25  والنتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية النتيجة التحليلية  -7

 البيان
P1 P2 

تكلفة الكمية
 الوحدة

تكلفة الكمية املبلغ
 الوحدة

 املبلغ

  رقم األعمال
 سعر التكلفة

2300 
2300

475 
415 

1092500 
954500 

3700 
3700

400 
322 

1480000 
1191400

النتيجة التحليلية لالستغالل لكل 
 منتج

230060 138000 370078 288600 

 426600=  288600+  138000  النتيجة التحليلية اإلمجالية 
  + اعباء إضافية 
  أعباء غري معتربة 

16320000  *0.05  /12  =6800  +  
33400 -  

  400000  النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية 
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  الموضوع الثاني
  نقاط  06الجزء األول    

                          ن 0.5:  ب القيمة املكتسبة للدفعاتاحس -1 
3359000

1.0

11.1
1906.435351

6




nA  
   ن 1A : 0.5حساب االستهالك   -2

                                            
    

   1000000
11.1

331000

33100011.13310001331000

31

3
11

3
114








A

AAiAAA
  

                          نa:    0.5حساب الدفعة الثابتة  -3    DAaiAa n 14641001.110000001 4
1  

           ن0V  : 0.5حساب القيمة األصلية للقرض -4   
DA

i

i
aV

n

4641000
1.0

1.11
1464100

11 4

0 








   
   ن 0.75 جدول استهالك القرض:  -5

  رأس املال املتبقي يفالوحدات الزمنية
  املتبقي يفرأس املال  الدفعة االستهالك الفائدةبداية الوحدة الزمنية

 اية الوحدة الزمنية
1 4641000 464100100000014641003641000 
2 3641000 364100110000014641002541000 
3 2541000 254100121000014641001331000 
4 1331000 133100133100014641000 

  ن  0.25  8000000=  3359000+4641000تكلفة االقتناء =  -5
  

   ن 1.25 :جدول التدفقات النقدية الصافية  -7

 البيان الرقم
 السنوات

 اجملموع
1 2 3 4 

400000038000003600000340000014800000 رقم األعمال أو النواتج احملصلة 1
 1215400 133100 254100 364100 464100 األعباء املدفوعة(املسددة)  2
 30000001875000156250015625008000000 املخصصات لالهتالكات  3
 34641002239100181660016956009215400 جمموع األعباء 4
 1560900178340017044005584600 535900 النتيجة قبل الضرائب 5
 1061074 323836 338846 296571 101821 %19الضريبة على األرباح  6
 1264329144455413805644523526 434079 النتيجة الصافية للمشروع 7
  Tالتدفقات الصافية للخزينة  8

 CAFأو  
343407931393293007054294306412523526

   ن VAN:( 1.5حتديد مردودية التجهيزات بتطبيق معيار ( -8
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          DAVAN 992.241827980000001.15000001.129430641.130070541.131393291.13434079 44321  

  
 VAN  =2418279.992 DA  (موجبة) 10التجهيزات هلا مردودية مبعدل خصم %. 

           يقبل المشروع 

  نقاط  06الجزء الثاني    
 حساب كلفة املبيعات : -1

   900000لدينا : أعباء وظيفة الشراء + أعباء وظيفة اإلنتاج + أعباء الوظيفة التجارية + أعباء الوظيفة اإلدارية = 
   900000أعباء وظيفة اإلنتاج = ½ أعباء وظيفة اإلنتاج + ¼ أعباء وظيفة اإلنتاج + أعباء وظيفة اإلنتاج + ½ ومنه 

     900000أعباء وظيفة اإلنتاج = + ¼ + ½ )  1( ½ + 
   ن 0.50              دج  400000=  2.25/  900000أعباء وظيفة اإلنتاج = 

  ن 0.25            دج  200000* ½ = 400000أعباء وظيفة الشراء =  -
  ن 0.25            دج  100000* ¼ =  400000أعباء الوظيفة التجارية =  -
 ن 0.25               دج   200000* ½ =  400000أعباء الوظيفة اإلدارية =  -

  اإلنتاج املخزن –املواد األولية املستهلكة + جمموع أعباء وظيفة الشراء + جمموع أعباء وظيفة اإلنتاج كلفة املبيعات = 
   ن .50 دج  2400000) =  300000 -(  – 400000+ 200000+  1500000كلفة املبيعات = 

 حساب رقم األعمال وهامش الربح اإلمجايل :  -2
  رقم األعمال   % 60لدينا كلفة املبيعات = 

   ن 0.5 دج  3000000=  0.6/  2400000=  % 60رقم األعمال = كلفة املبيعات / 
   ن .250  دج  600000=  2400000- 3000000كلفة املبيعات =  –= رقم األعمال هامش الربح اإلمجايل 

  ن 2  إعداد جدول حساب النتائج حسب الوظيفة  -3
  المبالغ   البيان

 3000000  رقم األعمال
  2400000  كلفة المبيعات

  600000  هامش الربح اإلجمالي
  المنتوجات العملياتية األخرى

  التكاليف التجارية
  األعباء اإلدارية

  األعباء العملياتية األخرى
  المؤوناتاالسترجاعات عن خسائر القيمة و 

240000  
100000  
200000  
120000  

60000  
  480000  النتيجة العملياتية
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  المنتوجات المالية
  األعباء المالية

55000  
45000  

  10000  النتيجة المالية
  490000  النتيجة العادية قبل الضريبة

  الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية
  العاديةالضرائب المؤجلة (تغيرات) على النتائج 

93100  
-  

  396900  النتيجة الصافية لألنشطة العادية
  78000  عناصر غير عادية منتوجات

  46000  عناصر غير عادية أعباء
  32000  النتيجة غير العادية

  428900  صافي نتيجة السنة المالية
  

   ن 1.5=  6*  0.25 بيان العمليات احلسابية : 
  دج  480000=  60000+  120000 – 200000 – 100000 – 240000+  600000النتيجة العملياتية = 

  دج  45000=  10000 – 55000األعباء املالية = 
  دج  490000=  10000+  480000النتيجة العادية قبل الضرائب = 

  دج  93100=  0.19*  490000الضرائب الواجب دفعها = 
  دج  396900=  93100 – 490000شطة العادية = النتيجة الصافية لالن

  دج  428900=   32000+  396900صايف نتيجة السنة املالية = 
 نقاط  08الجزء الثالث    

  "F " و "  H ب الوحدات املنتجة من "احس -1
  H1مرت         M1 0.25مرت   و  M2  0.75 لدينا من خطة اإلنتاج :    

                                                                       M2 0.75 مرت   وM1 0.20  1  مرت F   
  ومنه نبحث عن اإلستعماالت من كال املادتني :

   ن 0.25   مرت  300=  650 – 900+  50=  2مخ  –+ املشرتيات  1= مخ  M1إستعماالت 
   ن 0.25    مرت  950=  50 – 600+  400=  2مخ  –+ املشرتيات  1= مخ  M2إستعماالت 

  ومنه عن طريق مجلة معادلتني حنصل  على : 
300 M1  =0.25 H  +0.20 F  ) .........1 (  
950 M2 =0.75 H  +0.70 F ) ...........2 (  

  جند  3) يف العدد  1نضرب املعادلة ( 
900 M1 =0.75 H  +0.60 F ) ...........1 (  
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950 M2 =0.75 H  +0.70 F ) ..........2  (  
  ) جند :  1) من (  2وبطرح املعادلة ( 

50  =0.10 F   
   ن F = 50 / 0.10 = 500        0.25 بدلة 

   ) جند : 1يف املعادلة (  Fوبتعويض 
300  =0.25 H  +0.20  )500  = (800 ن  0.25         بدلة   

  ن 1.5إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة :  -2
     X= 23800 DA              Y = 18000 DA                    

  المراكز األساسية  المراكز المساعدة  البيان
  التوزيع  ورشة الثانية  ورشة األولى   التموين  الصيانة  اإلدارة

  مج التوزيع األولي
  التوزيع الثانوي :

 اإلدرة -
  الصيانة -

20800  
  

23800 
3000 

12900  
  

5100 
18000 

11200  
  

6800 
4500  

18500  
  

5100 
3000  

15300  
  

3400 
4500  

8930  
  

3400 
3000  

  0  0  22500  26600  23200  15330  
مرت قماش   -  - طبيعة وحدة القياس

  مشرتى 
مرت قماش 
  مستعمل 

  بدلة مباعة  بدلة منتجة

  1460  800  1250  1500 - - وحدات القياس عدد
  10.5  29  21.28  15 - - اس يتكلفة وحدة الق

  ن 1.5=  2*  0.75    تكلفة الشراء للمادتني :  -3
  M1  M2  تكلفة الشراء

سعر   الكمية
  الوحدة

سعر   الكمية  املبالغ
  الوحدة

  املبالغ

  مثن الشراء
  مصاريف ش م 

  مصاريف ش غ م 

900  
-  

900  

85  
-  

15  

76500  
9180  

13500  

600  
-  

600  

75  
-  

15  

45000  
5400  
9000  

  59400  27.84  600  99180  110.2  900  تكلفة الشراء 
  40600    400  5320    50  1 مخ

cmup  950  110  104500  1000  100  100000  
  
 

  ن 1.5=  2*  0.75تكلفة إنتاج املنتجني التامني  -4
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 البيان
H F 

تكلفة  الكمية
 الوحدة

 املبلغ تكلفة الوحدةالكمية املبلغ

 املادة املستعملةتكلفة شراء 
 M1 
 M2 

 اليد العاملة املباشرة

 
200 
600 

- 

 
110 
100 

- 

 
22000 
60000 
4500 

 
100 
350 

- 

 
110 
100 

  - 

 
11000 
35000 
14250 

 20216 21.28 950 6384 21.28 300  2الورشة  األعباء غري املباشرة:
 80466 160.932 500 116.10592884 800 تكلفة اإلنتاج

 37674  300 67376  400 املدةخمزون أول 
118140 147.675 160260800 1200133.55 اجملموع

  ن 1=  2*  0.5سعر التكلفة  -5

 البيان
H F 

تكلفة الكمية
 الوحدة

تكلفة  الكمية املبلغ
 الوحدة

 املبلغ

 تكلفة إنتاج املنتجات املباعة
 أعباء التوزيع غري املباشرة

860 
860 

133.55 
10.5 

114853 
9030 

600 
600 

147.675 
10.5 

88605 
6300 

 158.17594905 123883600 144.05 860 سعر التكلفة
  ن 1.5 النتيجة التحليلية والنتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية : -6

 البيان
P1 P2 

تكلفة الكمية
 الوحدة

تكلفة الكمية املبلغ
 الوحدة

 املبلغ

  رقم األعمال
 سعر التكلفة

860  
860

190  
144.05

163400  
123883-

600  
600

181.90  
158.175

109140.75  
94905 - 

 14235.75 60023.726 39517 86045.95 منتج  حتليلية لالستغالل لكلالنتيجة 
 53752.75=  14235.75+  39517  النتيجة التحليلية اإلمجالية 

  + اعباء إضافية 
  أعباء غري معتربة 

 6500  +  
10252.75 -  

  50000  النتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية 
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