
 

 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 


