
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التــربية الوطــنية                                                   مديرية التـــربية لوالية وهــران 

امتحان البكالوراي التجرييب للتعليم الثانوي                                                                                                                قادر   الد بالشهيد واعر عاثنوية 
   6102الشعبة تســيري و اقـتصاد                                                  دورة :مــــــــاي 

 ساعات و نصف  10املدة:                                              التسيير المحاسبي و المالياختبار يف مادة :  
 على المترشح أن يختار أحد الموضوعيه التالييه

 الموضـــــوع األول

 ٌحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستملة

 نقــــاط(: 80الجــــــزء األول:أعمــال نهاية السنة )

 تحصلنا على المعلومات التـالٌة: 13/31/1132فً  "لسبٌلمن مٌزان المراجعة لبل الجرد لمإسسة "الس

 ــندائـ ـنمدٌــ اســــم الحســـــــاب ر ح
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 مإونة األخطار

 المإونات األخرى لألعباء 

 و األدوات الصناعٌة  ، المعداتالمنشآت التمنٌة

 معدات النمل

 المساهمات و الحموق الدائنة المرتبطة بالمساهمات 

 و األدوات الصناعٌة  ، المعداتالمنشآت التمنٌةاهتالن 

  معدات النملاهتالن 

  معدات النملخسائر المٌمة عن 

 ائر المٌمة عن المساهمات و الحسابات الدائنة المرتبطة بالمساهمات خس

 مخزونــات البضائع 

 البضائع المخزنة 

 خسائر المٌمة عن مخزونات البضائع 

 الزبـــائن 

 الزبـــائن المشكون فٌهم 

 خسائر المٌمة عن الزبائن المشكون فٌهم 

 خسائر المٌمة عن المٌم المودعة فً البنون 

 ط التؤمٌنات ألســـا
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1311111 

1161111 

 

 

 

 

531111 

 

 

311111 

71411 

 

 

23111 

361111 

131111 

 

 

 

251211 

631311 

11111 

71111 

 

31111 

21111 

 

 

47111 

51111 

 معـــلومات متعلمة بالجرد:

وسددت المإسسة  16/31/1132مإونة األخطار تتعلك بنزاع المإسسة مع أحد العمال وتم الفصل فٌها بتارٌخ -3

 )لم ٌسجل المحاسب أي لٌد(.نمدا DA 361111تعوٌض للعامل بمبلػ 

 و كلفتها  1132بؤعباء ترمٌم أحد بناءات المإسسة و لد أتمت المإسسة هذه األشؽال خالل  336ٌتعلك حـ/-1

131111DA .  ًلم ٌسجل المحاسب أي لٌد(سددتها بشٌن بنك(. 

7من  1صفحة    



 

المتنالص. و  األسلوبسنوات ،تهتلن وفك  13لها  اإلنتاجً، العمر  11/13/1133تم التناء المعدات الصناعٌة فً  -1

 و لم تسجل عملٌة التنازل .  326211DAتم التنازل عنها على الحساب بمبلػ  11/11/1132فً 

 (:سنوات 16سنوات و للشاحنة  13للسٌارتٌن   اإلنتاجًالعمر ) من:  1361ٌتكون حســـاب  -2

 13/31/1131االهتالن حتى  االهتالن المطبك تارٌخ االلتناء تكلفة الشراء التثبٌت

 443111 خـــــطً A 731111 11/14/1131سٌارة 

 365311 خـــــطً  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ B 531111سٌارة 

 - متـــزاٌـد 11/13/1132 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شـــاحنة

 .  13/31/1131و تم تحدٌدها فً  Aخاصة بالسٌارة  المسجلة بمٌزان المراجعة المٌمةخسارة 

 ٌلً: كانت وضعٌة سندات المساهمة كما -3

 13/31/1132السعر فً  13/31/1131السعر فً  تكلفة الشراء العدد النوع

A 1200 1000 1100 900 

B 900 1200 1100 1150 

للسند الواحد. و لم ٌتم  DA 3351بسعر  Bسند من النوع  211بنكً عن  بشٌنالمإسسة تنــازلت  36/13/1132فً 

 تسجٌل أي لٌد. 

 . 531111DA تمدر ب 13/31/1132فً لمخزونات البضاعة المٌمة السولٌة  ـ 4

 بضائع مخزنة تبٌن أن: 161بعد تحلٌل حساب  -5

 لم تستلم المإسسة مخزونه بعد. DAمبلػ لٌمته ؟  - لم تستلم فاتورتها بعد. DA 63111هنان فاتورة لٌمتها -

 ( كل التسديدات تم تسجيلها في تاريخ حدوثها.tva=17%: )وضعٌة الزبائن المشكون فٌهم -6

 13/31/1132الوضعٌة فً  التسدٌدات 1131خ ق  TTCالدٌن  العمٌل

 من الرصٌد %20ٌحتمل تسدٌد  36311 من الدٌن %30 71411 دمحم

 فً حالة إفالس نهائً 63711 ؟؟؟؟؟؟؟؟ 321211 أٌمن

 خارج الرسم. أعلن إفالســه.  DA 61111من بٌن الزبائن العادٌٌن ٌوجد زبون عادي "فرٌد" ٌمدر دٌنه 

 .  53111DAتمدر ب  كانت خسائر المٌمة عن المٌم المودعة فً البنون  -7

 النمل  لمدة سداسً.سددت المإسسة لسط التؤمٌن الخاص بمعدات  13/17/1132فً  -31

 . 5311DAمبلػ  1132بلؽت فاتورة الكهرباء و الؽاز للثالثً األخٌر من سنة  -33

 . DA 217311 بمبلػألحد الزبائن  ئعلم تمم المإسسة بتحرٌر فاتورة مبٌعات بضا -31

 العــمل الـمطلوب:

 . Bحدد تارٌخ التناء السٌارة -3

 .و سندات المساهمة الصناعٌةسجل لٌود التنازل عن المعدات  -1

 .13/31/1132سجل لٌود التسوٌة فً  -1

 

 

 

 

 :(نقـــاط 80) إعداد الكشوف المالية وتحليلهاالجــزء الثــاني:  

7من  2صفحة    



 

 " تحصلنا على المعلومات التالٌة:النخٌللمإسسة " 13/31/1132من الدفاتر المحاسبٌة و مٌزان المرجعة بعد الجرد فً

 2611111=  المبٌعات كلفةDA . 

 ًمن رلم األعمال %21=  هامش الربح اإلجمال. 

 من رلم األعمال %31بٌنما هذه األخٌرة تمثل  منتوجات عملٌاتٌة أخرى ضعؾ النتٌجة العملٌاتٌة 

 =منتوجات عملٌاتٌة أخرى %41أعباء العملٌاتٌة األخرى 

  =اإلجمالًهامش الربح   %3إسترجاعات عن خسائر المٌمة والمإونات 

  على الترتٌب 1و 4التكالٌؾ التجارٌة واألعباء اإلدارٌة متناسبة مع األعداد 

 631111=  صافً نتٌجة السنة المالٌة DA. 

  = 37معدل الضرائب عن النتائج العادٌة% 

 على التوال 5و  4و 33 تتناسب فٌما بٌنها كاألعداد مواد أولٌة,أعباء وظٌفة الشراء و أعباء وظٌفة االنتاج.ً 

   = 3111111مخزون نهاٌة المدة للمنتجات DA. 

 = 211111 مخزون بداٌة المدة للمنتجات DA . 

  أعباء مالٌة أضعاؾ 1منتوجات مالٌة. 

 بالً األعباء و المنتوجات معدومة . 

 حسب الوظائؾ على األعباء حسب الطبٌعة: جدول توزٌع األعباء

 46حـ/  42+ح/41حـ/ 41+ح/43ح 416حـ/ - 411حـ/ المبلػ الموزع األعباء

 أعباء الشراء 

 أعباء اإلنتاج 

 األعباء التجارٌة

 األعبـاء اإلدارٌة

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

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

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

................ 
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 الحسابٌة.العملٌات  برٌرحساب النتائج حسب الوظٌفة مع تإعداد  -3 العمــل المطــلوب:

 إتمام جدول إعادة توزٌع األعباء. -1

 ،نتٌجة العملٌاتٌةحدد المٌمة المضافة، إجمالً فائض االستؽالل -1

 .42= ح/ 41ـ أحسب معدل اإلدماج، نسب تجزئة المٌمة المضافة حٌث ح/ 2

,  DA 211111=531إجمالً فائض االستؽالل علما أن: ح/ لدرة التموٌل الذاتً انطاللا من ـ أحسب 3

  DA 11111=445،ح/ DA 33111=443، ح/ DA 311111=431، ح/ DA 14111=543, ح/ DA 12111=545ح/

 من األرباح .  %20علما أن المإسسة توزع التمويل الذاتي أحسبـ 4

 األعمال،تؽٌر اإلنتاج إذا علمت:: المردودٌة االلتصادٌة،المردودٌة المالٌة،تؽٌر رلم أحسب نسب-5

 DA 3111111، االلتراضات لدى مإسسات المرض= DA 31111111رإوس األموال الخاصة=

 DA 5111111: 1131،رلم األعمال لدورة  DA 6111111=1131انتاج السنة المالٌة لدورة 

 

 

 

 (:نقــاط 80العمليات المالية طويلة األجل ) الجـــزء الثـــالث: 

8ىرُه اىراىُرُهأن ذخرار تُه األ "اىسعادج"تهذف زَادج اىطاقح االوراجُح مان عيً مؤسسح  أوال:   

 األلة A :341111  ذنيفح االقرىاءDA  8 ذسمح ترحقُق اىرذفقاخ اىىقذَح اىراىُح 
7من  3صفحة    



 

 3 2 1 1 3 اىسىىاخ 

CAFn 16131 93500 93500 93500 93500 

 األلة B :111111  ذنيفح االقرىاءDA   8 ذسمح ترحقُق اىرذفقاخ اىىقذَح اىراىُح 

 3 2 1 1 3 اىسىىاخ 

CAFn 316111 316111 311111 311111 311111 

  سىىَا   %31ُه اىمطثق ُمعذه اىرح

 ؟VAN)اٌ االىرُه ذخرار اىمؤسسح ترطثُق معُار اىقُمح اىحاىُح اىصافُح ) المطلوب :      

دفعاخ ثاتثح، أعطُد ىل اىمعيىماخ اىراىُح مه  2ذمىَو احذي األىرُه تقرض عادٌ َسذد تـ  ذرَذ مؤسسح "اىسعادج" ثاويا:

 جذوه اسرهالك اىقرض8

 DA 6111فائذج اىسىح األوىً=

 DA 4321.71فائذج اىسىح اىثاوُح=

 DA 2373.13فائذج اىسىح اىثاىثح=

 المطلوب :    

 معذه اىفائذج اىمطثق.أحسة قُمح  -أ

 . ماوىع األىح اىرٍ مىىد تقرض. اىقرضأحسة مثيغ  -ب

 اعذاد اىسطر األوه واألخُر مه جذوه اسرهالك اىقرض-ج

 (1313) اىرسذَذ مان تشُل تىنٍ رقم سجو قُذ اىحصىه عيً اىقرض وقُذ ذسذَذ اىذفعح االوىً -د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نــــقطــة( 08المــــــــوضوع الثـاني )

 الموضوع على ثالثة أجزاء مستملةٌحتوي 

 (:نقـاط 80) :تحليل الميزانية الوظيفيةاألولالجـــزء 
7من  4صفحة    



 

 13/31/1132المٌزانٌة المحاسبٌة التالٌة تخص مإسسة "النور" بتارٌخ 

 األصول
المبالػ 
 االجمالٌة

 االهتالكات
وخسائر 

 المٌمة

المبالػ 
 الصافٌة

 المبالػ الخصوم

 األصول ؼٌر الجارٌة
 التثبٌتات المعنوٌة

 األراضً
 المنشآت التمنٌة والمعدات
 التثبٌتات العٌنٌة األخرى

 
321111 
111111 
131111 
361111 

 
/ 
/ 

311111 
61111 

 
321111 
111111 
331111 
311111 

 رإوس األموال الخاصة
 رأس المال
 احتٌاطات 

 النتٌجة الصافٌة

 
3311111 
311111 
41111 

مجموع رإوس األموال  471111 361111 651111 مجموع األصول الجارٌة
 الخاصة

3111111 

 األصول الجارٌة
 بضائع

 التموٌنات األخرى
 الزبائن والحسابات الملحمة

 المٌم المنمولة للتوظٌؾ
 األعباء المعاٌنة مسبما

 البنون والمإسسات المالٌة
 
 
 

 
153111 
23111 

111111 
331111 
31111 

231111 

 
13111 
3111 

33111 

/ 
/ 

33111 

 
131111 
21111 

133111 
331111 
31111 

213111 

 الخصوم ؼٌر الجارٌة
اإللتراضات لذى مإسسة 

 المرض

 
311111 

 

 311111 مجموع الخصوم ؼٌر الجارٌة

 الخصوم الجارٌة
 موردو المخزونات والخدمات

 موردو التثبٌتات
 الضرائب الدائنة

 المنتوجات المعاٌنة مسبما
 تسبٌمات بنكٌة

 
111111 
31111 
61111 
31111 

331111 

 311111 مجموع الخصوم الجارٌة 3121111 41111 3111111 مجموع األصول الجارٌة

 3711111 مجموع الخصوم 3711111 121111 2170000 مجموع األصول

 معلومات مكملة:
 األعباء والمنتجات المعاٌنة مسبما تعتبر خارج االستؽالل.- 
 %13ضمن الضرائب الدائنة توجد الضرائب على النتٌجة العادٌة بمعدل   - 

 المطلوب: 

 إعداد المٌزانٌة الوظٌفٌة ؟-3

 FRNGأحسب مكونات راس المال العامل الصافً اإلجمالً -1

 أحسب نسب الهٌكلة المالٌة)نسبة تموٌل االستخدمات الثابثة،نسبة االستدانة المالٌة(-1

 أخرى:معلومات ملحمة -2

 DA المبالػ بـ  1131الدورة  الحساب

 163111 الزبائن والحسابات الملحمة

 131111 الموردون والحسابات الملحمة

 .DA 0222222: 2013، مشترٌات السنة  DA 0002222: 2013مبٌعات السنة 

 أحسب نسب دوران الزبائن والموردٌن ثم علك على النتائج المتحصل علٌها.-أ
 على النسب الهٌكلة ونسب الدوران مارأٌن فً الوضعٌة المالٌة للمإسسةباإلعتماد -ب

 

 :نقاط( 80التكاليف الكلية ): لثانيالجــــزء ا

و للفترة ثالثة ورشات.  ًف Cو اللوازم  1M ،2Mولٌة  األمواد الانطاللا من 1P  ،2P منتوجٌنتنتج مإسسة صناعٌة 

 تحصلنا على المعلومات التالٌة: 1133المعتبرة شهر فٌفري 

 آلٌة اإلنتاج: .3
  إلنتاج وحدة منS  3تستعملKg   منM1  31و ما لٌمته DA  من اللوازم.C 

  إلنتاج وحدة منP1  1تستعمل Kg  منM1  1,3وKg من  M2   13و ما لٌمته DA  من اللوازم.C 

7من  5صفحة    



 

  إلنتاج وحدة منP2  تستعمل وحدتٌن منS  3,3و  Kg منM2 11لٌمته  او م DA  من اللوازمC. 

, 1و  1ٌعالج فً الورشة  P1, و المنتج 3ٌعالج فً الورشة  Sعملٌة اإلنتاج تمر بثالثة ورشات حٌث المنتج الوسٌطً 
 .1ٌعالج فمط فً الورشة  P2المنتج 

 : 13/11/1133المخزونات فً  .1
   1المادة األولٌةM:ال شًء. 

   2المادة األولٌةM :250 Kg 11226 بسعر DA ًلإلجمال. 

  اللوازمC :21111 DA 

  ًالمنتج الوسٌط:S 111  13111وحدة بتكلفة إجمالٌة DA. 
  1المنتجP:.ال شًء  

  2المنتجP:111  337211وحدة لٌمتها اإلجمالٌة DA. 

 : فٌفريمشترٌات شهر  .1
   1المادة األولٌةM :1111 Kg 24 بـسعر DA /Kg. 

   2المادة األولٌةM :1111 Kg  51بسعر/ DA  Kg . 

 األعباء المباشرة: .2
  على الشراء: بالنسبة للمادة األولٌةM1 31674 DA  أما بالنسبة للمادة األولٌةM2 :%31 من ثمن الشراء         .  

  ًبالنسبة لإلنتاج: بالنسبة للمنتج الوسٌطDA 30 :S  ساعة عمل  511لكل وحدة منتجة, أما بالنسبة للمنتجات التامة
 P1.ساعة ل  211للساعة منها   DA 311بتكلفة  

  : 13بالنسبة للتوزٌع DA  .لكل وحدة مباعة  

 أعباء ؼٌر معتبرة وفائدة  DA 5331األخذ بعٌن االعتبار مبلػ  مع : ٌلخصها الجدول التـالً:األعباء ؼٌر المباشرةـ 3
 :% سنوٌا31وبمعدل فائدة مركبة  DA 3111111  رأس المال الممدر بـ  على

 التوزٌع  1 الورشة  1 الورشة 3الورشة  التموٌن الصٌانة اإلدارة البٌـــان

 مج ت األولً

 الثانوي  وزٌعتال

 إدارة

 صٌـانة

1611 

 

- 

1 

5411 

 

3 

- 

434 

 

1 

1 

5111 

 

3 

2 

6111 

 

3 

2 

12211 

 

1 

4 

11121 

 

1 

3 

 حدةو بٌعةط
 العمل

  
3111 DA  من

 ثمن الشراء

Kg  مادة

أولٌة 
 مستعملة

 وحدة  /

 منتجة 

111  DA  من 

 رلم األعمال

 1651 ????? / ????? ?????    ععدد وحدات 

 ????? ????? / 7 ?????   العملتكلفة و 

 ـ المبٌعات:  4

:P1511 111سعر وحدة ب  DA  للوحدة وP2 :311؟ وحدة بسعر DA  .للوحدة 

 

 ـ مخزون نهاٌة المدة:  5

  المادة األولٌة:M1 211 .Kg 

  المادة األولٌةM2:731 .Kg 

  اللوازم:C .ال شًء 

  ًالمنتج الوسٌط:S ???? .وحدة 

  المنتجP1 :311 .وحدة 

  المنتجP2 :111 .وحدة 

 العمــل المطـلوب:

 إتمام جدول توزٌع األعباء ؼٌر المباشرة . -3

7من  6صفحة    



 

  Sمن أجل إنتاج المنتجات الوسٌطٌة  M1أحسب الكمٌة المستهلكة من  -1

 Sوإستنتج الكمٌة المنتجة من  P2تم الكمٌة المباعة من  P2و  P1أحسب الكمٌة المنتجة من -1

 P2و  P1وتكلفة اإلنتاج التام من  Sتكلفة اإلنتاج الوسٌطً أحسب  -2

 1133أحسب سعر التكلفة والنتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة والصافٌة لشهر فٌفري -3

 (:نقـاط 80) التكاليف المتغيرة:الثالثالجـــزء 

I.  استخرجنا المعلومات التالٌة: 0200بعد دراسة استؽالل مإسسة تجارٌة فً نهاٌة الدورة 

 Y=0.4X-250000رلم األعمال:  Xبداللة  Yمعادلة النتٌجة 
 من رلم األعمال %0.70نتٌجة الدورة=

 العمل المطلوب:

 SRعتبة المردودٌة -حساب كل من: أ-0
 CAرلم األعمال  -ب                  

 انجاز جول حساب النتائج التفاضلً بعد حساب كل من:-0

 على التوالً. 2و 02تكلفة شراء البضائع المبٌعة واألعباء المتؽٌرة األخرى)للتوزٌع والتموٌن( ٌتناسبان مع األعداد -
 0ٌمثل رلم األعمال مع اظهار التمثٌل الزمنً لتارٌخ بلوغ العتبة ) xمثل بٌانٌا عتبة المردودٌة بطرٌمة النتٌجة حٌت -3

 شهر( 0سم=0( و)DA 125000سم =
II.  كماٌلً: 0202نفترض أن تؽٌرات المتولعة خالل دورة 

 %02إرتفاع سعر البٌع الوحدوي بـ-

 %0أنخفاض الوحدات المباعة بـ-

 %8إنخفاض التكالٌؾ المتؽٌرة الوحدوٌة بـ-
 DA 31111زٌادة التكالٌؾ الثابتة بـ-

 1134المطلوب: حساب نتٌجة الدورة      
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