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فقط (آلة حاسبة+ مسطرة + األقالم ): األغراض المسموح بها   
 

  امتحان البكالوريا التجريبي        
 في مادة التسيير     لثانوياللتعليم      

                 المحاسبي والمالي

 

 
 

: على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

: الموضـوع األول
  

 .أعـــمــال نـــهـــايـــة الــسنــة ـــ التــســويــــات :اجلزء األول
 : استخرجنا أرصدة بعض الحسابات التالية31/12/2016التجاريــة بتاريخ " الرمال"من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة 

دائن مدين اسم الحساب ح /ر
 000 64ــ مؤونة األخطار  151
ــ  000 200 1البــنــاءات  213
ــ  000 280 1المنشآت التقنية معدات و أدوات صناعية  2151
ــ ...... ؟؟؟؟......معدات النقــل  2182
 000 600ــ إىتالك البناءات  2813
 000 864ــ إىتالك المنشآت التقنية معدات و أدوات صناعية  2815
 000 924ــ إىتالك معدات النقــل  28182
ــ  000 900مسـاىمــات وحسابات دائنــة ممحــقة بمســاىمــات  26
 000 180ــ خسائـر القيمــة عن المساىمات و الحسابات الدائنـة الممحقة بمساىمــات  296
ــ  000 634مخزونــات البضــاعــة  30
ــ  400 293الــزبــائــن  411
ــ  860 67الــزبــائــن المشكــوك فييــم  416
 500 22ــ خسائر القيمة عن  حسابات الــزبــائــن  491
ــ  000 48اإليــجــارات  613
 000 78ــ تقــديم الخدمات األخــرى  706

 : 31/12/2016المعمومات الجردية بتاريخ 
تتعمق مـؤونــة األخطار بنزاع قضائي مع مصمحــة البريد والمواصالت، فصمت فيو المحكمة نيــائــيا لصالــح مصمحــة البريد  .1

 . (المحاسب سجل عممــية الــتســديــد  عــمما أن) بشيك بنكي  DA 64 000 ودفعت ليـا المؤسسة تعويض قيمتو
 . إىتالكا ثابتا %05البناءات تــم حيازتــيا بتاريخ تــأســيس المؤسسة، تيتمك بمعدل  .2

 

الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت 

 تسيير واقتصادشعبت 2205201804

 

   نقاط نقاط0808

 ورقلت: ثاًىياث       هذيريت التربيت لىاليت ورقلت     وزارة التربيت الىطٌيت 
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 :   معدات  النــقــل مــن سنــــــوات وتتكــون 05الــمدة النــــفعيــة لمعدات النقــــل  .3
تـــــاريخ الشـــــراء تكمفـــــة الحيـــــازة مــعدات الــنــقـــل 

 02/07/2013 000 912 (01)الشاحنــة 
 01/10/2013..... ؟؟؟؟؟..... (02)الشاحنــة 

 

، قدرت قيمتيــا القابمــة  DA 1 280 000  بمبمغ 01/04/2009 إقتنتيــا المؤسسة بتاريخ المعدات و األدوات الصناعية .4
  .31/12/2016 عند تاريخ الجرد DA 240 000لمتحصيــل 

  .(الــــخطــــي )تيتمــك كـــل التثبيتات بطريقــة اإلىـــتالك الــثابت  -
 

 تنازلت المــؤسسة عن كـــل 25/12/2016 ، في 01/10/2015 سند إقتنيت بتاريخ 150تتكــون سنــدات المساىمة من  .5
 . بشيك بنكــي ، ولــم يسجــل المحاسب أي قيد يتعمق بيذه العمميــة DA 480 000السندات مسجــمة فــائض قيمــة بمبمغ 

 . ، فــرق الجــــرد غير مبرر  DA 530 000: المخزون المــادي لمبضاعــة قــدر بــ  .6
 :تتمخص وضعيتيــم في الجدول التالي : وضعية الزبائــن المشكوك فييم  .7

 31/12/2016المالحظات في  2016التسديدات في 2015خسارة القيمة في  TTCمبمغ الدين الزبائن 
 (إفالس)الباقي غير قابل لمتحصيل  550 17.... ؟؟؟؟.... 120 42هــــيثـم 

من الرصيد  %60يحتمل تحصيل 360 9 500 13 650 52عبـد الحـق 
 متضمن الرسم يحتمل تحصيــل DA 74 880 التي عمى ذمتيا مبمغ "فـــردوس" الزبونة العــادية   باإلضافة إلى ذلك توجــد

تــم تسجيمهــا  2016المبالغ المسددة خالل دورة  ، TVA = 17%، معدل الرسم عمى القيمة المضافة من دينيــا% 35
 . محاسبيا

  .DA 36 000  أشيــر بمبمغ 03 مصاريـف اإليجار لمــدة 01/12/2017المؤسسة بتاريخ سددت  .8
 . أشيــر 10 لمــدة 01/09/2016بتاريخ  DA 000 24 قامت المؤسسة بتأجيــر مســـتــودع ألحد المتعاممين معيـا بمبمغ  .9

 :المطموب

 .حدد تاريخ تــــــأسيس المــؤسسة .1
  .(02)لمشــاحنــة حــدد القيمة األصمية  .2
 .أحسب خسارة القيمــة الحاصمة في المعدات و األدوات الصناعية  .3
 .مع إظيار العمميات الحسابية الضرورية  31/12/2016 سجل قيود التسوية الالزمــة بتاريخ .4
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: اجلزء الثاني 
 : استخرجنا المعمومات التالية31/12/2016في  – MCK– من الميزانية الوظيفية لمؤسسة : أوال

 

 معمومات إضافية: 
 . من مجموع الميزانية الوظيفية%10يمثل رأس المال العامل الصافي اإلجمالي  -

 :المطموب

 أكمل الميزانية الوظيفية المختصرة مبينا العمميات الحسابية الضرورية؟ .1
 حمل الميزانية الوظيفية بواسطة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي؟ .2
 عمق عمى الوضعية المالية لممؤسسة؟ .3
 0.5من اجل تحسين وضعيا المالي اقترضت المؤسسة مبمغ من البنك يحقق نسبة استدانة مالية تقدر بـ  .4

 ؟القرضحدد مبمغ  - أ

  04 دج،  يسدد بواسطة 000 140 ىو 04/01/2017 بافتراض أن المبمغ المقترض من البنك بتاريخ :ثانيا
 .31/12/2017 الدفعة األولى تستحق بتاريخ %10دفعات سنوية ثابتة بمعدل فائدة مركبة 

 :المطموب

 ؟(a)احسب مبمغ الدفعة الثابتة  .1
 أنجز السطر األول واألخير من جدول استيالك القرض؟ .2
  عممية تسديد الدفعة األولى؟MCKسجل في دفتر يومية مؤسسة  .3

 

 %المبالغ الخصوم   %المبالغ األصول 

االستخدامات الثابتة 
 
 

األصول المتداولة 
       لإلستغالل

       خ اإلستغالل
      خزينة األصول 

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

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

220 000 

50 
 
 

 .....
 .....

19 
 .....

الموارد الثابتة 
      الموارد الخاصة 
      الديون المالية 
الخصوم المتداولة 
       لإلستغالل 

       خ اإلستغالل 
       خزينة الخصوم 

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

400 000 
 ...............
 ...............

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

8 
 ......
 .....

9 
11 

.....  ………المجموع ...... ............. المجموع 
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: اجلزء الثالث
 

  باسخعًال انًادة Bو انًُخج   M1 باسخعًال انًادة األونيت Aيُخىجيٍ،  انًُخج " األيم" حُخج يؤسست 

 : كًا يهي2016 ورنك في ورشخيٍ، ونخصج انًعهىياث انًخعهقت بشهر جىاٌ .  M2األونيت 
 

 ":نخصج في انجذول انخاني: األعباء غير الوباشرة للشهر .1

التىزيع  02الىرشت  01الىرشت البياى 

 600 28 600 201 600 142هجوىع التىزيع الثاًىي 

 دج يٍ رقى األعًال 1000وحذاث يُخجت ساعت عًم يباشر طبيعت وحذة القياش 
 

 :هخسوى بذايت الشهر .2

.  دج180600 وحذة بخكهفت إجًانيت A :400انًُخج انخاو  -

 . دج141450 وحذة بـــخكهفت إجًانيت B :300انًُخج انخاو  -
 

 :الجرد الذائن للوادتيي في ًهايت الشهر كوا يلي .3

 :M1 لـــــــــــــ

 Q P.U Mانبياٌ  Q P.U Mانبياٌ 

؟  192,25؟ يخرجاث  577 16؟  250 1 1يخ 

؟ ؟  300 2يخ ؟ ؟ ؟ يذخالث 

؟ ؟ ؟ انًجًىع ؟ ؟  700 2انًجًىع 

: M2لـــــــ

 Q P.U Mانبياٌ  Q P.U Mانبياٌ 

؟ ؟  800 1يخرجاث ؟  159,9؟  1يخ 

؟ ؟ ؟  2يخ  280 257؟  600 1يذخالث 

؟ ؟ ؟ انًجًىع ؟ ؟  400 2انًجًىع 
 

 : األعباء الوباشرة .4

:  لإلًتاج

 دج نهساعت 150 دقيقت بأجرة A :52.5يخطهب إَخاج انىحذة انىاحذة يٍ انخاو  -

  دج نهساعت150 دقيقت بأجرة B :45يخطهب إَخاج انىحذة انىاحذة يٍ انخاو  -
 

 . دج نكم وحذة يباعت4.5: للتىزيع
 

:  هبيعاث الشهر .5

.  دج نهىحذة500 وحذة بــــ A :1600انًُخج  -

 . دج نهىحذة625 وحذة بـــ B :800انًُخج  -
 

:  هخسوى ًهايت الشهر .6

 . وحذةB :700 وحذة، انًُخج A :400انًُخج  -
 

:  الوطلىب

 ٍأكًم حسابي انجرد انذائى نهًادحي .

 أحًى جذول حىزيع األعباء غير انًباشرة .

  أحسب حكهفت إَخاج انًُخجA و B. 

  ٍأحسب سعر انخكهفت وانُخيجت انخحهيهيت نهًُخىجيA و B. 

  دج1560 دج وأعباء غير يعخبرة 2520أحسب انُخيجت انخحهيهيت انصافيت عهًا أٌ عُاصر إضافيت 
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 الموضوع الثاني 

  :اجلزء األول
 : استخرجنا أرصدة بعض الحسابات التالية 31/12/2017 بتاريخ "الواحات"     من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة 

دائن مدين اسم الحساب ح /ر
 000 230- المؤونة األخرى لألعباء  158
-  000 410المعدات و األدوات الصناعية   215
 188160- إىتالك المعدات و األدوات الصناعية  2815
-  600 691المنتجات المصنعة   355
 - 000 180المواد األولية والموازم المخزنة   381
 800- خسائر القيمة عن المنتجات المصنعة   3955
 - 200 541األسيم األخرى أو المخولة حقا في الممكية    503
-  000 000 3البنوك والحسابات الجارية   512
 000 110- خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك والمؤسسات المالية   591
 000 300 1- مبيعات البضائع   701

 : 31/12/2017معمومات المتعمقة بالجرد بتاريخ 
 .%40مؤونة األخرى لألعباء تتعمق بتطيير تموث قررت المؤسسة رفع المؤونة بـ .1
 :  سنوات  وضعيتيا ممخصة فيما يمي 5معدات وأدوات صناعية تيتمك إىتالكا متناقصا لمدة  .2

تاريخ الحيازة تكمفة الحيازة العناصر 
 240 000  14/01/2014 (A)اآللة 
 170 000 04/01/2017 (B)اآللة 

 

 دج، يعود االختالف في 000 600 3 أرسل البنك الوطني الجزائري كشف يحمل رصيد بمبمغ  12/2017 /31في  .3
:  رصيدين إلى

 .دج0 45 00بنكية بقيمة  (خدمات)مصاريف  -
 .  دج  000 36فوائد لصالح البنك بقيمة  -
 .  دج لحساب المؤسسة دون عمميا120000تحويل من الزبون عمر مبمغ  -
 . دج000 60فوائد بنكية لصالح المؤسسة  بقيمة  -
 .   دج ولم يتقدم لسحبو من البنك000 741شيك سممتو المؤسسة لممورد لطفي  بقيمة  -
 . دج، لم تتقدم لمبنك لتحويمو الى حسابيا 000 240شيك من زبون رحيم  بقيمة  -

 

  دج  000 690سعر البيع الصافي المحتمل لممنتجات المصنعة  .4
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 دج لمسند 2520 سند بقيمة 200 سند، تنازلت المؤسسة عن 330عدد األسيم األخرى أو المخولة حقا في الممكية ىو  .5
 .(لم يسجل المحاسب عممية التنازل)  2017-12-30بشيك بنكي في 

 :  المعمومات الجردية األخرى .6
.  دج 000 120خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك تقدر   -
.   دج000 700لم تحرر المؤسسة فاتورة منتجات تامة الصنع ألحد الزبائن بقيمة  -
 .  دج890 357 بمبمغ إنقاصلم تستمم المؤسسة فاتورة  -

:  المطموب
. أنجز حالة التقارب البنكي  .1
  .الضرورية مع إظيار العمميات الحسابية 31/12/2017 في  " الواحات" سجل قيود التسوية لمؤسسة  .2

 

 

  :اجلزء الثاني
إعداد الكشوف المالية وتحميمها : أوال

: 31/12/2017التجارية في " النجاح" المعمومات التالية مستخمصة  من حساب النتائج لمؤسسة 
 :المنتوجات واألعباء .1

المبالغ األعباء المبالغ المنتوجات 
مجموع منتوجات األنشطة العادية 

المنتوجات العممياتية األخرى 
المنتوجات المالية 

استرجاعات االستغالل عن خسائر القيمة 

3 370 000 
620 000 

....... ؟.........
30 000 

مجموع أعباء األنشطة العادية 
مشتريات مستيمكة  

األعباء العممياتية األخرى 
أعباء مالية 

2 695 000 
....... ؟.........

77 500 
....... ؟.........

 :معمومات إضافية .2
  25معدل الضرائب عمى النتائج العادية %. 
  40معدل اإلدماج %. 
 أعباء مالية%48: منتوجات مالية . 
 (سالبة )دج 000 130   -: نتيجة مالية. 
  دج  000 040 1القيمة المضافة لالستغالل. 
 كمفة المبيعات% 75: مشتريات البضائع المبيعة . 
 معدومين67/ و حـ77/حـ . 

: بعد توزيع األعباء حسب طبيعتها عمى مختمف الوظائف تحصمنا عمى ما يمي .3
 دج487500: وظيفة الشراء . 
 مرات الوظيفة اإلدارية4: الوظيفة التجارية  .

 .إعداد حساب النتائج حسب الوظيفة مع إظيار العمميات الحسابية الضرورية:      العمل المطموب
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اختيار المشاريع االستثمارية : ثانيا
تجديد معدات النقل الخاصة بيا، لذلك يمزميا اقتناء شاحنة جديدة، وقد توفرت لدييا نوعين من " النجاح"      تريد مؤسسة 

:  تتمخص المعمومات المتعمقة بيا كما يميB و Aالشاحنات 
 Bالشاحنة  Aالشاحنة البيانات 
 ()قسط االهتالك 
   مدة االستعمال
  القيمة المتبقية
معدل التحيين 

ك نوع االهتال

 دج 000 120
 سنوات 5

0 
06 % 

 خطي

 دج 000 140
 سنوات 5

0 
06 % 

 خطي
:   الحصول عمى التدفقات النقدية الصافية لكل سنةB والشاحنة Aيسمح استعمال الشاحنة 

 5 4 3 2 1السنوات 
 A 180 000 240 000 248 000 174 000 60 000الشاحنة 
 B 100 000 135 000 138 000 120 000 80 000الشاحنة 

:  المطموب
 .B و Aالشاحنتين  ()أحسب تكمفة اقتناء  .1
 .B و Aأحسب فترة استرداد الشاحنة  .2
 .أي من الشاحنتين تختار المؤسسة؟ برر إجابتك .3

 
 

 :اجلزء الثالث
:   حيثAالمنتج التام " المستقبل" تنتج و تبيع مؤسسة 

 . M2 و M1 باستعمال مادتين أوليتين D2 و D1يتم فييا إنتاج المنتجين نصف المصنعين : 01الورشة  -
. c ولوازم مختمفة D2 و D1 باستعمال المنتجين نصف المصنعين Aيتم فييا إنتاج المنتج التام : 02الورشة  -

:  قدمت لك المعمومات التالية2017ولمفترة المعتبرة من شير جويمية 
 01/07/2017لمخزون في ا 

.   لإلجمالي16280DA بـ M1 : 600 KGالمادة األولية  -
.   لإلجماليDA 28100 بـ M2 : 800 KGالمادة األولية  -
.   دجC :45500لوازم مختمفة  -

. DA 46600 وحدة بـــ تكمفة إجمالية 1500: المنتج نصف المصنع  -

. DA 48200 وحدة بـــ تكمفة إجمالية 2000: المنتج نصف المصنع  -
. DA 111150 وحدة تكمفتيا اإلجمالية A : 600المنتج التام  -
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8 يٍ   صفحت 8

 

 مشتريات الشهر:  
 .KG/DA 18:   بـ  M1 : 850KGالمادة األولية  -
 KG/DA 25:  بـ M2 : 1200KGالمادة األولية  -

 دج توزع عمى أساس الكمية المشتراة9225: مصاريف الشراء المباشرة  .
 اإلنتاج و االستعماالت: 

.   من KG 800 و  من KG 500 وحدة باستعمال D1  :2000المنتج نصف المصنع -

.   من KG 600 و  من KG 800 وحدة باستعمال D2  :3000المنتج نصف المصنع -
. C دج لوازم 20 وما قيمتو  وحدات من 3 و  وحدة من A :2يتطمب إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج التام  -

 مصاريف اإلنتاج المباشرة  :
 لمساعة DA 20 دقيقة بأجرة D1 : 30يستغرق إنتاج الوحدة الواحدة من  -
.  لمساعةDA 40 دقيقة بأجرة D2 : 15يستغرق إنتاج الوحدة الواحدة من  -
 . لمساعةDA 100 ساعة بأجرة A :200استغرق إنتاج المنتج  -

 مبيعات الفترة :
.  لموحدةDA 275  بـ A وحدة من المنتج 1800 -

 من تكمفة اإلنتاج المباع%10 مصاريف التوزيع المباشرة  .
 مخزون نهاية الشهر  :

.  وحدةA :300من المنتج التام  -
 5750عناصر إضافية ال بحيث قدرتتتمخص كما يمي  :األعباء غير المباشرة DA 1750عباء غير معتبرة بـ األ و DA .

األقسام األساسيت األقسام الوساعذة البياى 

التىزيع  02الىرشت  01الىرشت التوىيي الصياًت اإلدارة 

هجوىع التىزيع األولي 

التىزيع الثاًىي 

  اإلدارة

  الصياًت

2500 

 

) 15( 

20% 

1700 

 

4 

)100(% 

5445 

 

3 

30% 

9650 

 

2 

30% 

12100 

 

1 

10% 

7390 

 

5 

10% 

  طبيعت وحذة القياش 
 دج يٍ 1000

ثًٍ انشراء 
KG يسخعًم  - -

: العمل المطموب
 .إتمام جدول األعباء غير المباشرة .1
 . مع إعداد بطاقة الجرد الدائم ليماM2 و M1حساب تكمفة الشراء لممادتين  .2
 .D2 وD1حساب تكمفة اإلنتاج المنتجين نصف المصنعين  .3
 .Aأحسب تكمفة إنتاج المنتج التام  .4
 .أحسب سعر التكمفة والنتيجة التحميمية اإلجمالية والصافية .5
 .(CMMUP)تقيم اإلخراجات بالتكمفة الوسطية المرجحة : مالحظة
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