
 
 8 من 11الصفحة 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الجلفة  مديرية التربية لواليةوزارة التربية الوطنية  

  2019 ماي :ةدور                              بكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي          امتحان
                                                        واقتصاد تسيير :الشعبة

 د  30و سا 04: المدة                                التسيير المحاسبي و المالي  :اختبار في مادة
  : أحد الموضوعين اآلتيين أن يختار المترشحعلى 

  الموضوع األول
     8من  4الى الصفحة  8من  1من الصفحة صفحات  )4(األول  الموضوع يحتوي

 ) نقاط   6( إعداد الكشوف المالية  و تحليلها  : الجزء األول  
:كما يلي    2017املعلومات التالية  املتعلقة  حبسابات النتائج  لسنة  "اجلنوب " قدمت  لك مؤسسة       

الوظائف  حسبجدول توزيع األعباء   

: معلومات إضافية    
 . دج285000:  املواد األولية املستهلكة                 . دج630000:   كلفة املبيعات  - 
 دج122400: اإلنتاج املخزن او املنتقص من املخزون    -
دج                       4950:  إسرتجاعات االستغالل  عن خسائر القيمة           دج1169950 :  رقم األعمال  - 
    %32    بالنسبة  للمقرضني  :  جتزئة إمجايل فائض اإلستغالل نسب   -    
 دج   287300:  العملياتية  االخرىاالعباء          .....؟..... :   املنتوجات العملياتية األخرى- 
 معدومة       67/حـ،   77/حـ،   76/ حـ،   74/حـ،   73/حـ:  احلسابات    
     %20:  دج          نسبة األرباح املوزعة 213128:  التمويل الذايت -

 دج 18000) =  752/ح(
 الشيء) =  765/ح(
 الشيء  ) = 767/ح(

 دج 2500) =  652/ح(
 دج 1800  ) =665/ح(
 دج 1000) =  667/ح(

  % 19 معدل الضرائب الواجبة  دفعها عن  األنشطة العادية      

68/ح 64/ح  63/ح  62/ح+61/ح  608/إلى ح  602/ح  املبالغ     الوظائف  
..؟.. 20%  10% 20% 25%  .… ؟....   الشراء 

 اإلنتاج 285700 1 2 3 3 1
..؟..   التجارية 240000 40% 15% 10% 10% 

....؟.... 30005 60520 82120 52215 17740  اإلدارية 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
ا الموضوع يحتوي ا الموضوع حتوي

داد الكشوفإعداد الكشوف الما
املعلومااملعلومات الت "نوب  "اجلنوب "

جدجدول توز

850008500::  هلكة  ملستهلكة  

49500:  :   القيمة  سائر القيمة  

دج  دج  287

608/إلى حإلى ح 6026/ح co25%25n c
o 1ooono155%% tioooo6052060520aticccca

msاختبار فياختبار في مsالشالشعبsm

3as.ency-education.com



 
 8 من 22الصفحة 

 
 :المطلوب

    جدول توزيع األعباء حسب  الوظيفة     اجنز  مث  الشراء  وظيفة مبلغ    اوجد)1
 أحسب النتيجة  الصافية  للسنة  املالية   )2
 . احسب   قدرة  التمويل  الذايت )3
 .مع تربير العمليات احلسابية مجايل فائض االستغالل   إغاية   إىل حساب النتائج حسب الطبيعة   اجنز )4
 مع تربير  العمليات  احلسابية النتائج حسب الوظيفة    اجنز حساب  )5

 )نقاط   6( التسويات  -أعمال نهاية  السنة  :  الثاني  الجزء  
 : 31/12/2018بتاريخ قبل اجلرد " الوفاق  " إليك املعلومات التالية املستخرجة من الدفاتر احملاسبية ملؤسسة 

 دج  1500000بقيمة  02/01/2015مت اقتناؤها بتاريخ :  المنشآت التقنية ، المعدات واألدوات الصناعية )1
تنازلت املؤسسة عن املنشآت التقنية ، املعدات واألدوات الصناعية بتاريخ . سنوات   v5تلك  تناقصيا  ، مدvا النفعية 

 .دج ومل ُيسّجل حماسب املؤسسة أي قيد   440000مببلغ  2565رقم  بشيك بنكي   30/12/2018
                             دج ، vتلك تزايديا 600000بقيمة     02/01/2016مت حيازvا بتاريخ :  التثبيتات العينية  األخرى )2

 . سنوات   5ومدvا النفعية 
 ملخصة يف اجلدول التايل :  األسهم األخرى المخولة حقا في الملكية   )3
 سعر شراء العددح –رقم  

 السند الواحد 
 31/12/2018التنازل بتاريخ 

 سعر التنازل للسند العدد
 دج  1200 470  دج  1300 800 503/حـ 

 .ومل ُيسّجل حماسب املؤسسة أي قيد  5646التنازل بشيك بنكي رقم 
 :يف تسيري خمزوناvا  الجرد الدائمتطبق املؤسسة طريقة :  المخزونات )4

 طبيعة الفرق المخزون المادي المخزون المحاسبي المخزون
 مربر  84400         84000 املواد األولية واللوازم

 غري مربر  126000   128400 املنتجات التامة
 : تسويات  اخرى   )5
  دج 340000 دفع مبلغ   تتوقع فهي  تريد املؤسسة إزالة مبىن قدمي  و من أجل ذالك    

 يتطلب رفعها                    دج  و اتضح ا�ا  غري كافية و 36400بـ   و املقدرة  خسائر القيمة عن القيم املودعة يف البنوك لوحظت
  %  25بنسبة  

 : المطلوب 
 .االهتالك  للمنشآت التقنية  املعدات و األدوات الصناعية  خمطط   اجنز )1
 .الضروريةمع إظهار العمليات احلسابية  31/12/2018سّجل قيود التسوية يف )2
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أعما: الثاني الثاني ءالجزء 

ت التالية املستخلومات التالية املستخرجة
ية ، المعدات و التقنية ، المعدات واألد

.سنوات سنوات   55عية دvا النفعية 
مببلغ 2565565رقم  رقم  بنكي  

02/1زvا بتاريخ مت حيازvا بتاريخ 

ملخصة يف اجلملخصة يف اجلدول: كية 
31لتنازل بتاريخالتنازل بتاريخ  onسعر السعر التنازلtioooo1200 1200 دج atca
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 8 من 33الصفحة 

 
 )نقاط   8( حساب و تحليل التكاليف الكلية   :  الثالث  الجزء 

 )2(و مير مباشرة للورشة   M1بإستعمال املادة األولية   )1(يف الورشة     "S"نتوج وسيطي امل"       السالم "  تنتج مؤسسة 
 .و اللوزام املختلفة    M2و املادة األولية   . "S"بإستعمال املنتوج الوسطي  )2(يف الورشة  " P"دون ختزينه  و تنتج املنتج التام 

 : أعطيت لك املعلومات التالية    2017و خالل الفرتة املعتربة لشهر  سبتمرب 
 : مخزون  بداية الشهر -1

 .دج  44750كلغ  بـ قيمة  امجالية   M2  :500املادة              .دج للكلغ الواحد  49كلغ بـ  M1  :800املادة 
 .دج   20000: اللوازم  املختلفة  
 .ال شيء :  Sاملنتج  الوسطي  

 .دج للوحدة الواحدة  1098.75وحدة  بـ  P   :200املنتج  
 .دج   3400:  )2(إنتاج جارى يف الورشة    

 :  مشتريات الشهر  -2

 .دج  للكلغ الواحد  50كلغ بـ    M2 :1500املادة      .دج للكلغ الواحد  38كلغ بـ  M1  :1200املادة 
 .دج    32000: اللوازم املختلفة 

 .  M2 و M1املواد األولية توزع على أساس مثن  الشراء  دج90450مصاريف الشراء املباشرة 
و   M1كلغ من  املادة    S   :  2املنتج الوسطي  يتطلب انتاج الوحدة الواحدة من : االنتاج و االستعماالت   -3

 دج للساعة  الواحدة   250دقيقة  يد عمل مباشرة بـ  30
 : تطلب  ما يلي    Pإلنتاج  

 . Sاملنتج الوسطي  وحدة  من... ؟... 
  . M2كلغ من املادة  األولية    1000

 .دج  للساعة الواحدة  200ساعة  يد عمل مباشرة بـ   500
 .دج  من اللوزام  املختلفة   100تتطلب   Pمن    كل وحدة 

 :  المبيعات  -4

  دج للوحدة الواحدة  2000بسعر    Pوحدة  من  500مت بيع  
 دج  37500مصاريف التوزيع املباشرة تقدر بـ 
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كلغMM11 : :800800ملادة 

دج 200000000: : لفة  املختلفة  
.ال شيءال شيء  : Sي

دج1098.75098.75بـ حدة  بـ 
.دج   .دج  34003400: )2

املاد        .لغ الواح للكلغ الواحد 

املواد ااملواد األون  الشراء اس مثن  الشراء 
املنتج الوساملنتج الوسطي  من حدة من 
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 8 من 44الصفحة 

 
دج و  40000 ضافية بـإ    تايل مع األخذ بعني االعتبار  عناصرملخصة يف اجلدول ال :  المباشرة   غير  األعباء -5

   دج 5000أعباء غري معتربة بت 

 : مخزون آخر المدة -6

 كلغ   M1 :   200املادة        دج  7000: اللوازم املختلفة 
 ... ؟: .. M2املادة 
 ...؟: ..  P املنتج 

 دج  48000) : 2(إنتاج جارى يف الورشة               دج 5400:) 1(إنتاج جارى  يف  الورشة 
 : املطلوب  

  . M1أحسب الكمية  املستعملة  من املادة -1
   Pمث  استنتج الكمية  املستعملة  منه يف انتاج   Sأحسب  عدد  الوحدات املنتجة من املنتج الوسطي -2
 اجنز جدول توزيع األعباء الغري  املباشرة -3
 M2و  M1 أحسب تكلفة  الشراء  املواد األولية  -4
 إعتمادا على  اللوازم  املختلفة     Pاحسب عدد الوحدات املنتجة  من -5
  Sاحسب تكلفة انتاج  املنتج الوسطي -6
   Pاحسب تكلفة  انتاج املنتج التام -7
   Pاحسب سعر  التكلفة و النتيجة التحليلية االمجالية مث احسب النتيجة  التحليلية الصافية للمنتج -8

  تقيم  االخراجات بالتكلفة  الوسطية املرجحة للوحدة مع األخذ بعني االعتبار خمزون أول مدة : مالحظة 
 

 األقسام األساسية األقسام الثانوية البيان
1الورشة  التموين الصيانة اإلدارة 2الورشة    التوزيع 

 مجموع التوزيع األولي
 التوزيع الثانوى
 توزيع اإلدارة
 توزيع الصيانة

18620 
 

100%- 
5 

14250 
 

20 % 
-20 

15265 
 

30% 
5 

18546 
 

20% 
4 

16146 
 

20 % 
4 

20773 
 

10% 
2 

كلغ مادة  كلغ مادة مشتراة - - طبيعة وحدة القياس
 مستعملة 

ساعة يد 
رعمل مباش  

رقم  دج1000
 األعمال

 .……… .……… ..…….. .………  - - عدد وحدات القياس 
 ……… ……… ……… .……… - - تكلفة  وحدة القياس 
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  املستعملة كمية  املستعملة  منه يف ا

sssمجموعمجموع التو
لتوزيعالتوزيع الثانوى
توزيع اإلدارةتوزيع اإلدارة
زيع الصيانةتوزيع الصيانة
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 8 من 55الصفحة 

  

  الثاني   الموضوع
     8من  8الى الصفحة  8من  5صفحات من الصفحة  )4(الثاني   يحتوي الموضوع

 ) نقاط   6( تمويل و اختيار المشاريع االستثمارية     -تحليل الميزانية : الجزء األول 
  31/12/2018بتاريخ   قدمت لك املعلومات التالية املستخرجة من امليزانية الوظيفية    تحليل الميزانية  الوظيفية: أوال 

 جانب اخلصوم جانب األصول
 5000000:  املوارد الثابتة  6000000= االستخدامات الثابتة 

  .......؟......: املوارد اخلاصة 
 750000: الديون املالية 

 1200000= خزينة اخلصوم  1500000=خزينة األصول 
  استثمار   ةمردو ديدراسة  : ثانيا    
ترغب املؤسسة يف توسيع نشاطها اإلنتاجي األمر الذي يتطلب منها اقتناء جتهيزا جديدا قام املدير املايل بدراسة  سوقية و تقنية   

مبعدل   )  VAN( هذا  التجهيز يستخدم مؤشر  القيمة احلالية الصافية  ةمرد وديملعرفة اجلدوى االقتصادية   و للتأكد من 
 :وقدمت املعلومات املتعلقة �ذا التجهيز كما يلي   .سنويا  % 10خصم 

 تكلفة اقتناء التجهيز
0I 

القيمة املتبقية            CAF التدفقات الصافية للخزينة  
VR 1 2 3 4 5 

3000000 800000 800000 800000 800000 800000 0 
 تمويل  االستثمار : ثالثا   
  لعقد  دفعات سنوية ثابتة حيث تدفع الدفعة االوىل سنة بعد توقيع ا 5يسدد بواسطة  قرض عادي     اقدمت  املؤسسة  على   

    لتمويل  جزء من  قيمة   التجهيز حيث قدمت لك املعلومات  التالية    خيصص 
   418101,25) = 1(املبلغ املتبقي بعد �اية السنة األوىل : ما يلي    من جدول استهالك القرض استخرجنا 

   90088,615) = 2(استهالك السنة الثانية       41810,125) = 2(فائدة السنة الثانية 
 :المطلوب 

 مع التعليق على النتائج .  )TN(و اخلزينة الصافية  )FRNG( رأس املال العامل الصايف  اإلمجايل:  احسب  )1
 مع  التعليق    )التحرر املايل ( احسب االستدانة املالية  )2
 برر  إجابتك  ؟مردودية ) املشروع ( هل حيقق هذا التجهيز )3
 .على القرض  )(أحسب معدل الفائدة املطبق )4
 .مث  احسب املبلغ الباقي سداده من أصل القرض بعد تسديد الدفعة الرابعة  ) .0(أصل القرض   أحسب )5
    تسديد الدفعة األخريةيف دفرت اليومية عملية السطر الثاين والسطر األخري من جدول استهالك القرض مث سّجل  أجنز)6
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إلنتاجي األماطها اإلنتاجي األمر الذي
هذاهذا  التجهيمرد ودي ةمرد ودي من 

قة �ذا التجهيزاملتعلقة �ذا التجهيز كما
n.233ات الصافية للخلتدفقات الصافية للخزينة ononont o

n
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)1 = ( = (1,25 25 

 = ( = 8,615 

ليق على النتائج تعليق على النتائج 
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 8 من 66الصفحة 

 )نقاط   6( حساب و تحليل التكاليف الكلية   :  الثاني  الجزء    
و يف ورشة  االنتاج الوحيدة                       M2و   M1أوليتني بإستعمال  مادتني   Bو   Aتصنع  مؤسسة الرائد و تبيع منتجني 

 : أعطيت لكم املعلومات التالية   2018و للفرتة املعتربة  شهر مارس  
 M1 الجرد  الدائم للمادة األولية  حساب

 االخراجات اإلدخالت
 املبلغ السعر الكمية البيان املبلغ السعر الكمية البيان

 1مخ
 املشرتيات

300 
1200 

49 
... 

14700 
...... 

 االستعمالت
 2مخ

600 
... 

... 

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

 ... ... ... اموع ... 45 ... اموع
 M2الجرد الدائم للمادة األولية  حساب 

 االخراجات اإلدخالت
 املبلغ السعر الكمية البيان املبلغ السعر الكمية البيان

 1مخ
 املشرتيات

200 
800 

66 
... 

13200 
...... 

 االستعمالت
 2مخ

400 
... 

... 

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

 ... ... ... اموع ... 58 ... اموع
 : مخزون  أول المدة -1

 الشيء :  A  املنتوج
  دج 14240بقيمة  إمجالية    Bوحدة  من املنتج  360

 : المشتريات  -2
 دج للكلغ الواحد  30كلغ بـ   M1  :1200املادة األولية 
 دج للكلغ الواحد  40كلغ بـ   M2  :800املادة األولية 

 : المصاريف المباشرة -3
 دج توزع على أساس الكمية  املشرتاة  16000:  على املشرتيات 

                             Bو الباقي للمنتج  Aساعة  للمنتج  160منها    ساعة  عمل مباشرة  260:  على االنتاج  
 .دج   210حيث  سعر الساعة الواحدة  

 .دج توزع على أساس  الكمية  املباعة  14300: على التوزيع  
 M1كلغ  من المادة    A   :0.9تتطلب انتاج الوحدة الواحدة من : االنتاج  و االستعمالت  -4

 M2من املادة ... ؟...و  M1من املادة  % 60بإستعمال    Aوحدة من  املنتج  ...؟... مت انتاج
 M2من املادة  % 55و  M1من املادة ...؟...بإستعمال Bوحدة من املنتج  ...؟...مت إنتاج  
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دائم للمادة األورد الدائم للمادة األولية xaeeeexموعاموع

e/إلدخالتاإلدخالت
السعركميةالكمية mmmom2002666

....
00

...... omomomco
m

58....n ccc
oooon

.c
دجدج142

                 BBللمنتج 

3as.ency-education.com



 
 8 من 77الصفحة 

 
 :   األعباء الغير  المباشرة -5

 التوزيع االنتاج التموين البيان
 14840 56700 ............ جمموع التوزيع الثانوي

 دج من رقم األعمال  100 وحدة منتجة   كلغ مادة أولية مشتراة  طبيعة  وحدة  القياس 
 .............. 900 ............ عدد  وحدات القياس 
 14 ........... ........... تكلفة  وحدة القياس 

 : مبيعات  الفترة -6
    .  دج للوحدة الواحدة  220وحدة بـسعر  ...؟...  : A املنتج  

 .دج للوحدة الواحدة   145 سعر بيع وحدة بـ .B  : 200املنتج  
 :المطلوب  

  M2و   M1اجلرد الدائم للمواد األولية  حساب امتم)1
 املباشرة    غري أحسب مبلغ قسم التموين مث اجنز جدول توزيع األعباء )2
 Aالكمية  املباعة من  أحسب و    Aالكمية  املنتجة من  أحسب)3
 Bو املنتج  Aأحسب تكلفة انتاج  املنتج  )4
 .فقط Aللمنتج احسب سعر التكلفة و النتيجة  التحليلية االمجالية )5

 تقيم  االخراجات بالتكلفة  الوسطية املرجحة للوحدة مع األخذ بعني االعتبار خمزون أول مدة  : مالحظة 
 )نقاط   8( التسويات  -أعمال نهاية  السنة  :      الثالث  الجزء 

 استخرجنا االرصدة التالية  "الوئام " لمؤسسة  31/12/2018من  ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ 
 دائن  مدين  اسم الحساب ح-ر

204 
2804 
30 
380 
390 
411 
416 
491 
512 
613 

 شابههاابرمجيات المعلوماتية  و م
اهتالك برمجيات المعلوماتية و ماشابهها  

 مخزون البضائع 
 مشتريات البضائع المخزنة  

 خسارة القيمة عن مخزون البضائع 
 زبائن 
 مشكوك فيهم   زبائم

 خسائر القيمة عن حسابات  الزبائن 
 البنوك الحسابات الجارية 

 أعباء اإليجار 

 .....؟.....
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ووحدة...؟؟....   :: Aج 

ـــسسعر بوحدة بـوحدة بـ.200200

جلرد الدائم للمواجلرد الدائم للمواد اساب
 التموين مث اجنز قسم التموين مث اجنز جدو

و أحسب وو     Aن تجة من 
BBو املنتج و املنتج Aج  

جللمنتجلية االمجالية التحليلية االمجالية 
جحة للوحدة معة املرجحة للوحدة مع األخ

 )نقاط  )نقاط   88( ت
استخرجنا االاستخرجنا االرص "وئام 
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450004500

8

duuu

cy
u

3as.ency-education.com



 
 8 من 88الصفحة 

   31/12/2018معلومات الجرد بتاريخ  
تهتلك بطريقة االهتالك الخطي لمدة  30/06/2017تم شرائها بتاريخ  :شابهها ابرمجيات المعلوماتية  و م)1

 .  دج 280000سنوات قدرت القيمة القابلة  للتحصيل بتاريخ الجرد  5
وحدة  و  250تتبع  المؤسسة طريقة الجرد الدائم في تسيير مخزوناتها حيث  عدد  وحدات  مخزون البضائع )2

 دج  للوحدة  4000دج  للوحدة  قدرت السعر السوقي بـ   4120سعر شرائها  
 .بعدتوجد بضاعة استلمتها المؤسسة ولم تستلم فاتورتها      

 )%19: معدل الرسم على القيمة المضافة : ( وضعية الزبائن )3
 :الزبائن المشكوك فيهم  –أ  

 مبلغ الدين الزبائن
)( 

خسارة القيمة في 
31/12/2017 

التحصيالت في دورة 
2018 

الوضعية في 
31/12/2018 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119000 %20 .....؟...... فتحي  
 إفالس   238000 .....؟..... 476000 صالح  
 .  من دينه %80يحتمل تسديد  595000) : (الزبون عمر زبون عادي دينه متضمن الرسم  –ب 

 : حالة التقارب البنكي )4
 :وبعد التدقيق تبّين ما يلي   338800رصيدا دائنا بمبلغ ) (أظهرالكشف المرسل من البنك 

  علمها  دون من الزبون إبراهيم إلى الحساب البنكي للمؤسسة  75000تحويل مبلغ -
 .لم يُقم بتحصيله  50000قدمته المؤسسة للمورد عبدالنور بمبلغ  456 شيك رقم -
 .  1200خدمات مصرفية بمبلغ -
 للتحصيل  لم تُقدمه   84000استلمته المؤسسة من الزبون هشام بمبلغ  678 شيك رقم -

 : التسويات األخرى ) 4  
  DA 15000: صيانة و إصالحات  : الفواتير التالية المؤسسة  تستلم لم  - 

   62000فاتورة كهرباء    -
 .860000على مشتريات مواد أولية بمبلغ  %2فاتورة إنقاص متعلقة بمحسومات بمعدل    -

 .30/06/2019إلى  01/10/2018من بـ  الفترة  الممتدة يتعلق  613/حـالمبلغ المسجل ضمن  - 
علما أنها سلمت البضاعة للزبون بـتاريخ  DA 215000لم تحرر المؤسسة فاتورة مبيعات بضائع بقيمة  - 

21/12/2018 .  
  :المطلوب  

 .إعداد   حالة  التقارب  البنكي   -1
 مع تبرير  جميع  العمليات  الحسابية   31/12/2018تسجيل  قيود  التسوية  الالزمة بتاريخ   -2

 
 إعداد األستاذ  ميساوى فتحي
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لزبائن المشكالزبائن المشكوك –أ 

مبلغمبلغ الدينبائن
))((
aaaa

.exm4760047/..........؟؟........ mmm/emmmmدينه متضمن ادي دينه متضمن الرسم
:

صيدا دائنارصيدا دائنا بمبلغ )  
براهيم إلى الحبون إبراهيم إلى الحساب

00ور بمبلغ عبدالنور بمبلغ 

 000 84000غ بمبلغ 

15000150

8600000000ة بمبلغ  أولية بمبلغ 
30/0606/2019. /019

ن بـتاريخ عة للزبون بـتاريخ 

3as.ency-education.com


