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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
امةوزارة الرتبية الوطنية                                                                              مديرية الرتبية لوالية النع  

2019دورة ماي                                                   التجرييب ملادة التسيري احملاسيب واملايلاالمتحان   
دقيقة 30ساعات و 4االمتحان يتكون من موضوعني مدته   
 املوضوع األول

نقاط). 06اجلزء األول: أعمال @اية السنة (  
    بصفتك خبري حماسيب طلبت منك مؤسسة الوفاق اإلنتاجية إعداد قيود التسوية لنهاية سنة 2018 وقدمت لك ما يلي:

 .31/12/2018ميزان املراجعة قبل اجلرد ملؤسسة الوفاق بتاريخ  :السند األول)1
 رصيد دائن رصيد مدين اسم احلساب رقم حساب

 120 000  مؤونات األخطار 151
  300 000 مواد أولية ولوازم 31

  450 000 منتجات املصنعة 355
 85 000  ملواد األولية ولوازم املخزنةا 381
 45 000  خسائر القيمة عن املواد األولية والتوريدات 391
  595 000 الزبائن 411
  238 000 الزبائن املشكوك فيهم 416
 47 500  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 491
  120 000 اإلجيارات 613

 إضافية.السند الثاين: معلومات )2
 دج.100 000ختص نزاع مع أحد الزبائن تبني أن قيمتها التقديرية اجلديدة ) مؤونة األخطار 1.2
 ) املخزونات.2.2

 أ) املؤسسة تطبق طريقة اجلرد الدائم يف تسيري خمزوناSا.
 ب) اجلرد املادي خارج احملاسبة بني ما يلي:

 دج.330 000(الفرق مربر) قيمتها السوقية دج 320 000مواد أولية ولوازم قيمتها تقدر مببلغ �
 دج.425 000دج (الفرق غري مربر) قيمتها السوقية 440 000املنتجات املصنعة قيمتها تقدر مببلغ �
 املواد األولية ولوازم املخزنة ختص فاتورة مل تستلم بعد.�

 .)%19واحلسابات امللحقة (الرسم على القيمة املضافة ) وضعية الزبائن 3.2      
 2018املالحظات  2018تسديدات  2017خسارة القيمة  مبلغ الدين البيان

 من الرصيد %30سدد حيتمل أال ت 238 000 ال يوجد 595 000 مؤسسة النهضة
 أفلس lائيا ال شيء ال يوجد 238 000 مؤسسة األصيل
 سوف يسدد ما عليه 119 000 22 500 267 750 مؤسسة الرشاد

 أفلس lائيا 59 500 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مؤسسة الونشريس
 .1/3/2019إىل  1/9/2018) اإلجيارات ختص الفرتة من 4.2   

sاجلزء األول:اجلزء األول: أعم
صفتك خبري حماسبصفتك خبري حماسيب    

ميزان املر::السند األولالسند األول)1 xaبحسابxaxaxaxaمؤونات األخطارمؤونات األخطار/exxxxد أولية ولوازممواد أولية ولوازم/eاملصنعجات املصنعةm/
mزم املخزنةية ولوازم املخزنة

omcocno000000 األولية والتوريداتعن املواد األولية والتوريدات ooontiotiotiotio 00000ديرية اجلديدة  التقديرية اجلديدة

دج.دج.0000330330
دج.دج.000425425

nce eeneeeee الرصيد
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 نقاط). 06(اجلزء الثاين: إعداد الكشوف املالية وحتليلها 
 .31/12/2018بتاريخ  االنتاجية" الوفاقاملعلومات التالية مستخلصة من حساب النتائج ملؤسسة " 

 واألعباء:املنتوجات )1
 املبالغ األعباء املبالغ املنتوجات

 جمموع متوجات األنشطة العادية
 )رصيد مدين( اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون

 املنتوجات العملياتية األخرى
 املنتوجات املالية

 اسرتجاعات االستغالل عن خسائر القيمة

000 380 3 
000 50 
000 220 
000 130 
000 80 

 األنشطة العادية جمموع أعباء
 املشرتيات املستهلكة

 األعباء العملياتية األخرى
 جمموع األعباء حسب الوظائف

500 367 2 
000 250 1 
000 50 
000 000 1 

 معلومات إضافية:)2
 .%19معدل الضرائب على النتائج العادية �
 .اسرتجاعات االستغالل عن خسائر القيمة=  األعباء املالية�
 دج.250 000=  608إىل  602احلسابات من �
 1.2،  1.8،  5،  2تتناسب يف ما بينها على التوايل مع األعداد الوظيفة اإلدارية و  التجاريةالوظيفة  االنتاج، الشراء وظيفةوظيفة �
 دج.100 000خمصصات االهتالك واملؤونات وخسائر القيمة = �
 بعض احلسابات الفرعية�

 667حساب  767حساب  665حساب  765حساب  652حساب  752حساب 
000 60 000 30 000 30 000 20 000 25 000 10 

 دج.10000000رؤوس األموال اخلاصة = �
 دج.500000اإلقرتاضات والديون املماثلة = �
 معدومني. 67و 77حساب �

 املطلوب:
 حساب كلفة املبيعات.)1
 .إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة. مع اظهار العمليات احلسابية الضرورية)2
 امجايل فائض االستغالل.حساب )3
 .حساب نسبة املردودية املالية واالقتصادية)4
 حساب قدرة التمويل الذايت بطريقة واحدة.)5
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اإلنتاج املخزن أاإلنتاج املخزن أو املنت
وجات العملياتية األاملنتوجات العملياتية األخرى

ملاليةجات املالية
تغالل عن خسائر االستغالل عن خسائر القيم
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ضافية:ت إضافية:
%199ائج العادية لى النتائج العادية 

االستغالل عنعات االستغالل عن خسا
دجدج.000000250250= 6

وظيفة اإلالوظيفة اإلدارية و رية تتناسبو
دج.000000100100مة = 

6655حساب حساب 7 tioioioio0000002020atcccca
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 نقاط). 08: وضعية إدماجية. (الثالثاجلزء 
 .31/12/2018مؤسسة الوفاق املعلومات التالية يف شكل سندات بتاريخ  لكقدمت    

 االستثمارية.السند األول: اختيار املشاريع 
 .2015 سنة) RS412(آلة إنتاجية  من أجل توسيع نشاطها قامت مؤسسة الوفاق بدراسة الختيار مشروع استثماري    

 تلك اهتالكا خطيا.Sسنوات  5دج مدة نفعيته 3 000 000تقدر مببلغ  )RS412(اآللة اإلنتاجية تكلفة اقتناء �
 النفعية كما يلي.النواتج احملصلة واألعباء املسددة خالل مدة �

 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  البيان
1 300 000  1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 النواتج احملصلة

 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 األعباء املسددة
 .%19بينما معدل الضرائب  %10معدل التحيني �

 .(عقد القرض) القروضالسند الثاين: استهالك 
 مبلغ من البنك الوطين اجلزائري حيث حتصلنا على ما يلي. اقرتضت )RS412(اآللة اإلنتاجية لكي تكتسب مؤسسة الوفاق     
 .%6دفعات ثابتة لنهاية املدة مبعدل  6يسدد على  .2/1/2016تاريخ احلصول على القرض هو �
 .دج305044مببلغ  31/12/2016بتاريخ  سددتالدفعة األوىل �
 القرض. (يف حالة التنازل عليه يقتطع البنك كامل املبلغ الباقي تسديده)يعترب التثبيت ضمان للحصول على �

 .بطاقة التثبيتالسند الثالث: 
تاريخ خسارة القيمةخسارة القيمةمدة النفعية  تاريخ احليازة تكلفة احليازة اسم التثبيت
 31/12/2017دج90 000سنوات 10/1/201605دجRS412(000 000 3(آلة إنتاجية 

  .أشهر 3يسدد بعد دج 1 500 000لغ بملؤسسة عنرت مب 1/10/2018بتاريخ  )RS412(اآللة اإلنتاجية مت التنازل عن �
 حالة التقارب البنكيالسند الرابع: 

  أتبث الكشف البنكي املرسل من البنك ما يلي:�
 دج حبساب املؤسسة لدى البنك.1 500 000مؤسسة عنرت وإخوته ملبلغ  تصب-1
 وكذلك املبلغ الباقي تسديده من أصل القرض. اقتطاع البنك مبلغ الدفعة الثالثة للقرض.-2

 العمل املطلوب:
 ).VAN( الصافيةمن السند األول أحسب مردودية املشروع باستعمال معيار القيمة احلالية )1
 ).2018أحسب املبلغ املقرتض وعناصر السطر الثالث من جدول استهالك القرض (سنة من السند الثاين )2
 التنازل. تاريخمن السند الثالث أجنز جدول االهتالك املعدل إىل غاية )3
 .1/10/2018من السند الثالث سجل قيد التنازل الذي سجله احملاسب بتاريخ )4
 .31/12/2018اتر يومية املؤسسة بتاريخ من خالل السندات سالفة الذكر سجل قيود التسوية بدف)5
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a

ينمابينما %%1010حيني ل التحيني 
(عقد القر القروضالك  (عقد القروض

2(اآللة اإلنتا(اآللة اإلنتاجية اق  الوفاق 
يسدد.20162016//1//22هو 

044مببلغمببلغ 12/201601
يف حالة التنازلض. (يف حالة التنازل عليه

خسمدة النفعية مدة النفعية ة tioooat
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 املوضوع الثاين

 نقاط) 06وحتليل امليزانية الوظيفية ( األول: إعداداجلـــزء 
 كالتايل:   2018" لسنة  القفاز الذهيبقدمت لكم امليزانية الوظيفية اخلاصة مبؤسسة " 

 النسبة املبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــوم  النسبة املبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ األصول
 الثابتةاالستخدامات 

 
 

 األصول املتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
 خزينة األصول

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

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

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

.............. 
180000 

... 
 
 
... 
22 
... 
... 

 املوارد الثابتة
 املوارد اخلاصة
 الديون املالية

 اخلصوم املتداولة
 لالستغالل

 خارج االستغالل
 خزينة اخلصوم

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

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

............... 
.............. 
.............. 
.............. 
………… 

... 

... 

... 
40 
... 
14 
... 

 100 ............... جمموع اخلصوم 100 .............. جمموع االصول
 معلومات اضافية:

 دج.60000اخلزينة الصافية = �
 .1.5نسبة تغطية االستخدامات الثابتة �
سنويا علما أن االستهالك األخري  %6مبعدل  ثابتةدفعات سنوية  4الديون املالية عبارة عن قرض بنكي يسدد بواسطة �

 دج.54451.22يساوي 
 .0.8نسبة االستدانة املالية �

 العمل املطلوب:
 .)V0حدد مبلغ الديون املالية ()1
 مع تربير العمليات احلسابية. أكمل امليزانية الوظيفية)2

 نقاط) 06: اختيار املشاريع االستثمارية (اجلزء الثاين
مة يدة بقي" القفاز الذهيب " إىل زيادة الطاقة االنتاجية عن طريق اقتناء آلة رقمية جد يسعى قسم إدارة مؤسسة�

 .سنوات 6مدة االستعمال قابل لالسرتجاع  %19، الرسم على القيمة املضافة دج خارج الرسم 5400000
 تتلخص املنتوجات املقبوضة واالعباء املدفوعة خالل مدة االستعمال كما يلي: 

 6 5 4 3 2 1 السنوات 
280000032000003600000380000040000004000000املنتوجات املقبوضة

128000014600001800000190000019000001900000 االعباء املدفوعة
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 معلومات مكملة:
 تتبع املؤسسة طريقة االهتالك اخلطي.�
 .%19معل الضريبة على االرباح �

 املطلوب:
 الصافية للخزينة.إعداد جدول التدفقات -1
 .VANهل هلذه األلة مردودية وفق طريقة القيمة احلالية الصافية  %10إذا كان معدل التحيني -2

بعد موافقة قسم االدارة على اقتناء األلة الرقمية اقرتضت املؤسسة من البنك اخلارجي اجلزائري مبلغا اضافيا لتمويل العملية �
 سنويا. %12لنهاية املدة ومبعدل فائدة مركبة  ثابتةدفعات سنوية  8يسدد بواسطة 
 :إذا علمت أن

 دج.1286176رأس املال املتبقي يف lاية السنة األوىل: -
 دج.13658.88الفرق بني االستهالك الثاين واالستهالك األول: -
 املطلوب:

 .V0حدد أصل القرض -1
 aأحسب مقدار الدفعة -2
 األول واألخري من جدول استهالك القرض. أجنز السطرين-3

 نقاط) 08(التكاليف الكلية  الثالث:اجلزء 
تنتج وتبيع مؤسسة" القفاز الذهيب "نوعني من املنتجات اجلوارب والقفازات يف أربعة أقسام رئيسية باستعمال مادتني أوليتني اخليوط 

 أعطيت لكم املعلومات التالية: 2018 سبتمربالقطنية واخليوط االصطناعية وللفرتة املعتربة لشهر 
 .01/09/2018خمزون -1

 دج / للكبة. 33.6كبة بسعر   1500اخليط القطين: 
 دج / للكبة. 32كبة بسعر   1000اخليط االصطناعي: 

 اجلوارب والقفازات الشيئ.
 مشرتيات الشهر:-2

 دج للكبة. 24كبة من اخليط القطين بـــ   6000
 دج للكبة. 35ي بــــ كبة من اخليط االصطناع4000

 دج توزع بالتناسب حسب الكميات املشرتاة.55000مصاريف الشراء املباشرة 
 استعماالت الشهر:-3

 من استعماالت اخليط القطين ختصص للجوارب والباقي للقفازات.  نعترب أن 
 من استعماالت اخليط االصطناعي ختصص للجوارب والباقي للقفازات.  كما نعترب أن 
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املطل
إعداد ج--11
إذا كانإذا كان معدل--22

بعد موافقةبعد موافقة قس��
دف8يسدد بواسطةيسدد بواسطة 
:لمت أن:ذا علمت أن

ل املتبقي يف lس املال املتبقي يف lاية الس
تهالك الثاين وني االستهالك الثاين واالست

هالك القرض استهالك القرض.

ب والقفازات يفجلوارب والقفازات يف أربعة
طيت لكم املعلأعطيت لكم املعلومات2
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 أعباء االنتاج املباشرة: -4
دج، أما القفازات فتم انتاجها خالل 21كل زوج من اجلوارب يتم انتاجه خالل دقيقتني ونصف سعر الساعة 

 دج.50ساعة سعر الساعة  648
دج كأعباء غري معتربة 30520ع األخذ بعني االعتبار مبلغ خلصت يف اجلدول التايل م االعباء غري املباشرة:-5

 دج كعناصر اضافية. 20000ومبلغ 
املراكز

 العناصر  
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملراكز األساسي دةـــــــــــــــاملراكز املساع

 التوزيع رتتيبال نسيجال موينالت الصيانة االدارة
 جمموع التوزيع األويل

 التوزيع الثانوي: االدارة 
 الصيانة               

138000 
100% 
20% 

172400 
10% 

100% 

......... 
25% 
15% 

......... 
%30 
%30 

......... 
15% 
10% 

......... 
 ؟
25% 

 
 طبيعة وحدة القياس  

دج من مثن 100
 الشراء

كبة خيط 
 مستعمل

من دج 100وحدات منتجة
 رقم االعمال

 13720 ..... ..... ...... عدد وحدات القياس
 9 6 45 40 تكلفة وحدة القياس

 الشهر: مبيعات-6
 دج للزوج. 60زوج من اجلوارب بسعر  11200

 دج للزوج. 50...؟.... زوج من القفازات بسعر 
 30/09/2018 خمزون-7

 زوج من القفازات بسعر .؟. 1600و  زوج من اجلوارب بسعر .؟. 800
 خيط اصطناعي. كبة  1200وكبة خيط قطين   2000

 املطلوب:
 الكمية املستهلكة من اخليط القطين واخليط االصطناعي. حدد-1
 الكمية املنتجة من اجلوارب والقفازات. حدد-2
 جدول توزيع االعباء غري املباشرة. أمتم-3
 تكلفة الشراء املواد األولية. أحسب-4
 سعر التكلفة والنتيجة التحليلية. االنتاج،تكلفة  أحسب-5
 النتيجة التحليلية الصافية. أحسب-6

 .CMUPبطريقة التكلفة الوسطية املرجحة  اإلخراجاتتقيم  مالحظة:
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