
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات                              رتبية الوطنيةوزارة ال

 1027: االستثنائية دورةال                                     امتحان بكالوراي التعليم الثانوي                  
 تسيري واقتصادالشعبة: 
  د 00سا و 00 املـدة:                                                    التسيري احملاسيب واملايلمادة:  اختبار يف

 

 

 8من  1صفحة 

 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول 

 (8 من 4 الصفحة إلى 8من  1صفحات )من الصفحة  40األول على يحتوي الموضوع 
 

 نقاط( 60) التسويات – نهاية السنة أعمالالجزء األول:  
 استخرجنا المعلومات التالية: 13/31/1132بتاريخ  اإلنتاجية ر"و ـن "من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة 

 ة:الصناعي واألدواتمعدات الالتقنية، ت آالمنش (1
  :من آلتينا وتتكون ا متناقص  سنوات تهتلك اهتالك   5مدتها النفعية لمعدات واألدوات الصناعية ا ،ت التقنيةآالمنش

 القيمة القابلة لالهتالك الحيازةتاريخ  البيان
 13/31/1135االهتالكات المتراكمة بتاريخ 

 بعد الجرد
  A" 01/13/1131  DA 121111  DA 141181"اآللة 

   DA 02111  ....؟..... B" (∗) 01/13/1135" اآللة
 .على الحساب DA  381111بمبلغ  "B"اآللة ن عتنازلت المؤسسة  12/31/1132بتاريخ  (∗)

 :والحسابات الملحقة الزبائن (2

 الزبائن
مبلغ الدين متضمن 

 (TTC) الرسم
 خسارة القيمة في

13/31/1135 
التسديدات 

 1132خالل 
 الوضعية بتاريخ

13/31/1132 
 من الدين% 11يحتمل عدم تسديد  يءال ش يءال ش    DA 48181  جمال

 النهائي إفالسهعلن عن أ   DA 325511  81%  DA 28441  حمدأ
 .% 32 المطبق الرسم على القيمة المضافةمعدل  مالحظة:

  :ما يليك( 512حـ/)حافظة السندات تظهر  :للتوظيفالقيم المنقولة  (3

 البيان
عدد 

  السندات
سعر الشراء في 

13/11/1132 
 القيمة السوقية

13/31/1132 
 السند DA 411 للسند DA 3111 سند 341  السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة األجل
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 8من  2صفحة 

 

 :أخرى  معلومات جردية (4
  DA 81111  بمبلغعرف مخزون المواد األولية فرق جرد سالب غير مبرر  -
    DA 5111 خسارة قيمة ألول مرة بمبلغ تعرفة لمؤسسالمصنعة ل منتجاتال -
 DA 15111 بمبلغ انخفاضوالمؤسسات المالية  الخسارة المتوقعة للقيم المودعة في البنوكعرفت  -
من متدة ــــالمص الفترة ـــــتخ  DA48111 دت المؤسسة مصاريف التأمين بمبلغ سد 13/31/1132بتاريخ  -

 11/12/1132 إلى 13/31/1132
 .% 1بمعدل DA2111111  ت على مشترياتها السنوية البالغةلم تستلم المؤسسة فاتورة انقاص متعلقة بالتنزيال -

 المطلوب:العمل 
 . "B"القيمة القابلة لالهتالك لآللةحسب ا (1
 .12/31/1132بتاريخ  ا المحاسبكما سجله "B"آللة ل التنازل عمليةفي الدفتر اليومي ل سج   (2
إظهار العمليات الحســــابية على  مع،  13/31/1132بتاريخ  الضــــرورية قيود التســــوية ل في الدفتر اليوميســــج   (3

 ورقة اإلجابة.
 

   (نقاط 60) المالية وتحليلهاإعداد الكشوف الجزء الثاني: 
 : 1132 التالية لدورةالمعلومات ُقدمت لك مؤسسة "الهناء" التجارية ل حساب النتائج حسب الوظيفةمن 

 DA 3411111  :هامش الربح اإلجمالي -
 .من رقم األعمال %11يمثل: هامش الربح اإلجمالي  -
  DA 21111  :جات العمليات األخرى و المنت -
 DA 05111  :األخرى  األعباء العملياتية -
   DA 321811  :التكاليف التجارية -
 ...؟... ) للتحديد(.: اإلداريةاألعباء  -
 DA 33111  :المنتوجات المالية -
  DA 32111  :األعباء المالية -
 .DA 3313211  :صافي نتيجة السنة المالية -
 .%15معدل الضريبة على األرباح  -

 كل من أرصدة الحسابات: مالحظة:
 ة.معدوم :على خسائر القيمة والمؤونات، استرجاع أعباء -منتوجات، العناصر غير العادية  - عاديةالغير  العناصر 

  المطلوب:
 .اإلجابةعلى ورقة  أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة مع تبرير العمليات الحسابية  (1
 :أن  علما  سنة الماليةال نتيجة صافي قدرة التمويل الذاتي انطالقا من احسب  (2
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 8من  3صفحة 

 

 DA 185111 :  24ح/ والمؤونات وخسائر القيمة لالهتالكاتمخصصات ال -
 DA 15111 : 251ح/ ماليةالمثبتة غير ال صولاألقيمة عن خروج الفوائض  -
 DA 82211 : 251ح/ مثبتة غير مالية أصولعن خروج  قيمالنواقص  -
 DA 1551 : 225ح/ قيمةالفوائض  –مالية الصول األفارق التقييم عن  -
 DA 8151 : 225ح/ قيمةالنواقص  –مالية فارق التقييم عن أصول  -
 DA 1111 : 222ح/ المالية أصولتنازل عن ال عمليات الصافية عن األرباح -
 DA 1811 : 222ح/ المالية األصولتنازل عن الالخسائر الصافية عن  -

 

 نقاط( 60) حساب وتحليل التكاليف الكلية الجزء الثالث:
" وذلك Fولوازم مختلفة " "2M"و "1M" أوليتينباســتعمال مادتين  " 2P" و"1Pوتبيع منتجين تامين " "فاقاآل"تنتج مؤســســة 

 كما يلي:في ورشتين 
 ."S" الوسيطيللحصول على المنتج  "2M" و"1M" األوليتينتستعمل المادتين  (:1)ورشة ال -
 " 2P" و"1P" للحصول على المنتجين التامين  "F"ولوازم مختلفة  "S" الوسيطيتستعمل المنتج  (:2)ورشة ال -

 :كما يليفقط   "S"و " 1P"إلنتاج  خصت المعلومات المتعلقة بنشاط المؤسسة ل    1132خالل شهر ماي 
 :مخزون أول الشهر (1

 DA 141111 بتكلفة إجمالية  1M" :Kg 2211المادة األولية " -
 DA 128111بتكلفة إجمالية  2M ":Kg 2211"المادة األولية   -
 F" : DA 824111"لوازم مختلفة  -
 DA 501511 حدة بتكلفة إجمالية و  S" :241" الوسيطيالمنتج  -
 DA 3811511 وحدة بتكلفة إجمالية  1P" :211المنتج التام " -
 فقط. "1P"للمنتج التام  DA  31511:(1ورشة )الإلنتاج الجاري في ا -

 :مشتريات الشهر (2
 DA/Kg 51بتكلفة   1M" :Kg 31511المادة األولية  " -
 شيء. ال " :2M"المادة األولية   -

 :اإلنتاج واالستعماالت (3
 kg 0044و "1M" األوليةمن المادة  kg 32411 لباســــتعما "S" الوســــيطيوحدة من المنتج  3111 أنتجت -

 ."2M" األوليةمن المادة 
 DA  351111و "S" الوسيطيوحدة من المنتج  3511باستعمال  "1P"وحدة من المنتج التام  251 أنتجت -

 ."F"من اللوازم المختلفة  
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 8من  4صفحة 

 

 :األعباء المباشرة (4
  DA 31281  :للشراء -
 للساعة. DA 311 عمل بتكلفة  يد ساعة 211(: 3) ورشةال -
 للساعة. DA  351بتكلفة   "1P"للمنتج التام يد عمل ساعة  3315 :(1ورشة )ال -

 :المبيعات (5
 للوحدة. DA 1811 للوحدة بـ  451تم بيع  : "1P"المنتج التام  -

 :غير المباشرة األعباء (0
 :ول التاليلخصت األعباء غير المباشرة في الجد     

 البيان
 األقسام األساسية األقسام المساعدة

 التوزيع ( 0ورشة )ال ( 1ورشة )ال التموين الصيانة اإلدارة
 

 األولي مجموع التوزيع

 التوزيع الثانوي:
80844 00444 36934 63844 109364 69800 

 04 % 64% 04% 04% 14% -144% اإلدارة
 04% 04% 64% 00% -144% 0% الصيانة

 طبيعة وحدة القياس
kg 144 

 م. مشتراة
- 

 عمل يد ساعة 

 مباشرة

DA  144 من 

 رقم األعمال 

 09804 1800 - ؟ عدد وحدات القياس

 :المخزون في نهاية الشهر (7
  DA 312211(: 3ورشة )الاإلنتاج الجاري في  -
 :المطلوب

  .جدول توزيع األعباء غير المباشرة أتمم (1
 :يلي احسب ما (2
 والتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة. "1M" األولية ةدتكلفة شراء الما -
 .والتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة "S" الوسيطيالمنتج  إنتاجتكلفة  -
 .والتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة فقط" 1P" المنتج التام إنتاجتكلفة  -
  .فقط "1P" للمنتج والنتيجة التحليلية التكلفة سعر -
 DA 221375، هي "2P"، علما أن النتيجة التحليلية للمنتج "2P" و"1P"للمنتجيناإلجمالية  لنتيجة التحليليةا  -

 تقيم اإلخراجات بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة باعتبار المخزون األولي. مالحظة:

 
 انتهى الموضوع األول
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 8من  5صفحة 

 

 ثانيالموضوع ال
 (8 من 8 الصفحة إلى 8من  5صفحات )من الصفحة  40على  الثانييحتوي الموضوع 

 

 نقاط( 60الكلية ) وتحليل التكاليفحساب  األول: الجزء
  M  وليةاأل مادة الب  3P ،1P ينالمنتج DA 3111111 رأسمالها  الذي يبلغو نوميديا الصناعية" تنتج وتبيع مؤسسة "     

معتمدا ، لتحليليةوالنتيجة ا التكلفةوسعر بحساب مختلف التكاليف  لفتللمؤسسة كُ باعتبارك محاسبا ،  نتاجاإلفي ورشة 
 .1132نشاط شهر أفريل على المعلومات الخاصة ب

 :الشهرمخزون بداية  (1
 لإلجمالي. DA 355111بـ  M : Kg 1111المادة    
 .لإلجمالي   DA 311011وحدة بـ  3P : 511 التام المنتج   
 لإلجمالي.  DA 425600وحدة بـ  1P  :1444 المنتج التام   

 3P:DA 3511للمنتج  الجاري  االنتاج  
 مشتريات الشهر: (2
 Kg  2111  من المادةM   بـ DA/Kg  51  
 إنتاج الشهر:  (3
 .3Pوحدة من المنتج  1111  
                      الساعة  اليوم ثمنساعات في  4بمعدل  ايوم 15 االنتاج عمال ورشة اشتغل :لإلنتاجالمباشرة  األعباء (4

 DA 311الواحدة 
   :المباشرةغير  األعباء (5

على رأس المال و أعباء  %31عناصر إضافية بمعدل فائدة سنوي الجدول التالي مع األخذ بعين االعتبار  يلخصها
  .DA2411  معتبرة غير

 

 توزيع نتاجالاورشة  تموين الوسائلتسيير  إدارة األفراد البيان
 األوليمج التوزيع 

 التوزيع الثانوي 
 إدارة األفراد -
 تسيير الوسائل -

11111 
 

%311- 
1 

12811 
 

%31 
-31 

13811 
 

%31 
/ 

320011 
 

%21 
2 

25011 
 

%11 
3 

  مادة أولية  Kg   طبيعة وحدة العمل
 مشتراة

Kg  مادة أولية
 مستعملة

DA 3111  من 
 االعمال.رقم 



 

 1027 استثنائية / بكالوراي تسيري واقتصاد / الشعبة: التسيري احملاسيب واملايل :مادة يف اختبار
 

 8من  6صفحة 

 

 مبيعات الشهر: (0
 3P :DA 111لوحدة من المنتج التام اسعر بيع      

 .للوحدة DA 815بسعر  1Pتم بيع كل المنتج التام  
 مخزون نهاية الشهر: (7

  M: Kg 8251المادة األولية        
   .وحدة 3P: 511 المنتج التام       
  3P: DA 1111لـ االنتاج الجاري        

 المطلوب:
 .3Pالمباعة من المنتج والكمية    Mالمستهلكة من احسب الكمية  (1
 لكل مركز تحليل. العملوحدة  وأحسب تكلفةأتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة   (2
 .التكلفة الوسطية المرجحة للوحدةو  Mحسب تكلفة شراء المادة األولية ا (3
 . للوحدة والتكلفة الوسطية المرجحة 3Pالمنتج التام  انتاجتكلفة  حسبا (4
 .1Pو  3Pلـ  والصافيةالتحليلية اإلجمالية حسب سعر التكلفة و النتيجة ا (5

 .(CMUP)من المخازن بالتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة  خراجاتالتقيم ا مالحظة:
 

 نقاط( 60) االستثمارية تمويل واختيار المشاريعالثاني: الجزء 
فك مدير كل  اآللي. اإلعالم  وتوزيع أجهزة في إنتاجمختصة ال "المنارة"المسؤولية المحدودة  الشركة ذاتمؤخرا في  ظفتوُ 

  التالي:الشركة بمعالجة الملف 
 كما يلي: كانت اقترح مدير التسويق الحيازة على تجهيز جديد، المعلومات المتعلقة به 1132خالل سنة     

 د فورا.تسد   DA  5111111تكلفة االقتناء خارج الرسم -
 .% 11الخطي  اإلهالكمعدل  -
 القيمة المتبقية في نهاية المدة معدومة. -
 المتوقعة كانت كما يلي: السنوية المنتوجات واألعباء -

 1113 1111 1130 1134 1132 السنوات
 8111111 8111111 8211111 8211111 8211111 ةبوضالمقالمنتوجات 

 1111111 1111111 1111111 1111111 1111111 سددةالماألعباء 
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 8من  7صفحة 

 

 :المطلوب
 .%30الضريبة على األرباح  معدل علما أن (C.A.Fحسب قدرة التمويل الذاتي )ا (1     
 ؟       للمشروع مردودية هل %31بمعدل خصم ، و (V.A.Nباستخدام طريقة القيمة الحالية الصافية ) (2     

 ر اإلجابة.بر            
 

 نقاط( 60السنة )نهاية  الثالث: أعمالالجزء 
 الحسابات:استخرجنا أرصدة بعض  13/31/1132الصناعية" بتاريخ  سيرتاميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "من 

 دائن مدين الحساب اسم ر .ح
135 

1435 
13 

155 
143 

1055 
833 
832 
803 
511 
531 

 المعدات واألدوات الصناعية التقنية،المنشآت 
 المعدات واألدوات الصناعية التقنية،المنشآت  اهتالك

 المواد األولية واللوازم
 المصنعةالمنتجات 

 نةواللوازم المخز   المواد األولية
 المصنعةخسائر القيمة عن المنتجات 

 الزبائن 
 الزبائن المشكوك فيهم

 خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
 كية في المل المخولة حقااألسهم األخرى أو السندات 

 بنوك الحسابات الجارية 

 ؟؟؟
 

3511111 
1511111 

 
 

153111 
51251 

 
125111 
451111 

 
600000 

 
 

011111 
01111 

 
 

2251 
 

 جردية:معلومات 
             النفعية مدتها 11/13/1135المعدات واألدوات الصناعية حازت عليها المؤسسة بتاريخ  التقنية،المنشآت  (1

 المتناقص.االهتالك طريقة ب تهتلك سنوات، 5
 أن القيمة السوقية لعناصر المخزونات: أظهر الجرد المادي  (2

  DA 3811111المواد األولية واللوازم:  -                 
  DA 1851111  :ةصنعماللمنتجات ا -                

 عدم استالم الفاتورة. بسببدائنا  143ظهر حساب ( 3     
 الزبائن:من بين حسابات   ( 4     

 عاجزا عن التسديد نهائيا.متضمنا الرسم  DA 10151الزبون العادي خليل مدين بـ  -                 
 بسبب  د ما في ذمتهسد  نه سيُ أن والذي تبي  ابراهيم حساب الزبائن المشكوك فيهم يخص الزبون  إن   -                 

 ن وضعيته المالية.تحس                      
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 8من  8صفحة 

 

 القيم المنقولة للتوظيف: (5    
       تم التنازل اسند 151من  الملكية: تتكون السندات المخولة حقا في  األخرى أواألسهم  511حساب  -           

 للسند  DA 3811 بسعر بيع 18242بشيك بنكي رقم  11/31/1132سند منها بتاريخ  311عن              
 . الواحدللسند  DA3521  الجرد بتاريخالسوقية  ته، أما الباقي قيم [ قيدأي  يسجل لم ]الواحد               

 البنكي:حالة التقارب  ( 0     
 ، يعود االختالف DA 011111بـ أظهر الكشف المرسل من القرض الشعبي الجزائري رصيدا دائنا            
 بين الرصيدين إلى:           

  DA 32511 خدمات مصرفية:  -
  DA 31511 :فوائد لصالح البنك  -
 لحساب المؤسسة لدى القرض الشعبي الجزائري مباشرة. DA 11111تحويل من الزبون مراد مبلغ   -
 لم يرد في الكشف. DA 51111مت المؤسسة شيك للمورد سليم بمبلغ سل    -

 المطلوب:العمل 
 . الصناعية واألدواتالمعدات  التقنية،للمنشآت  األصليةالقيمة المحاسبية  حسبا (1
 .واألدوات الصناعيةالمعدات  التقنية،للمنشآت أنجز جدول االهتالك المتناقص  (2
 .البنكيحالة التقارب أنجز  (3
 .اظهار العمليات الحسابية على ورقة االجابةمع  13/31/1132 الالزمة بتاريخ ل قيود التسويةسج   (4

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الثانيانتهى الموضوع 


