الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية سطيف
باكالوريا تجريبية في مادة التسيير المالي والمحاسبي
ثانوية  :هواري بومدين حمام السخنة

الموسم الدراسي 6102/6102

األستاذ :حالسة نعيم

المدة 3 :ساعات ونصف
الموضوع األول
يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء مستقلة عن بعضها البعض

الجزء األول :اعمال نهاية السنة  2 ....................نقاط

من ميزان املراجعة قبل اجلرد يف  1132/31/13ملؤسسة "جنوم عني أزال " استخرجنا املعطيات التالية
اسم الحساب

ر.ح

مدين

مؤونة األعباء األخرى
308
 1381معدات النقل
 18381اهتالك معدات النقل
 10381خسارة القيمة ملعدات النقل
خمزون البضاعة
11
الزبائن
233
الزبائن املشكوك فيهم
230
خسارة القيمة للزبائن
203

دائن
111111

0111111

3010111
311111

121111
101011
308011
30111

معطيات الجرد في :6102/06/30

مؤونة األعباء األخرى :تتعلق بأشغال هتيئة موقع تتوقع املؤسسة أن تبلغ تكاليفها  120111دج

معدات النقل :هتتلك باألسلوب اخلطي ملدة  31سنوات وتضم ما يلي
معدات النقل تاريخ احليازة

مبلغ احليازة

شاحنة

انشاء املؤسسة

سيارة

3011111 1131/10/10

خسارة القيمة يف املالحظات
1131/31/13

311111 1011111

مت التنازل عنها يف  1132/11/13بـ  3011111دج بشيك بنكي

-

-

 -مل يسجل احملاسب عملية التنازل عن الشاحنة

البضاعة :تطبق املؤسسة أسلوب اجلرد املتناوب يف املعاجلة احملاسبية ملخزوناهتا

الزبائن :من بني زبائن املؤسسة العاديني الزبون رضوان مبلغ دينه  20811دج اتضح أنه غري قادر على تسديد  % 31من دينه
الزبائن المشكوك فيهم :تتلخص وضعيتهم في الجدول التالي
الزبون
حممد
اميان

مبلغ الدين خسارة القيمة يف التسديدات خالل دورة مالحظات اجلرد يف 1132/31/13
1132 1131/31/13
TTC
01111
321211

0111
31111

33011
الشيء

حيتمل حتصيل  % 80من الرصيد
اعلن افالسه
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المطلوب:

 )0حدد تاريخ نشأة املؤسسة ؟

 )6سجل عملية التنازل عن الشاحنة ؟

 )3سجل قيود التسوية الالزمة يف  1132/31/13؟

الجزء الثاني :استهالك القروض  +اختيار المشاريع اإلستثمارية 2...................نقاط

بصفتك مديرا ماليا لدى مؤسسة "جنوم عني أزال" توفرت لديك املعلومات التالية عن مشروع استثماري تكلفة إقتنائه  3011111دج خارج
الرسم ،الرسم على القيمة املضافة  % 30قابل لالسرتجاع  ،القيمة الباقية يف هناية العمر اإلنتاجي معدومة
 التدفقات الصافية للخزينة هلذا املشروع يبينها اجلدول التايل (معدل اخلصم )% 8السنوات

1

2

3

4

5

CAF

700000

700000

600000

600000

600000

المطلوب:

 )0احسب صايف القيمة احلالية للمشروع ؟
 )6احسب فرتة اسرتداد املشروع ؟

 مبا أن املوارد املالية اليت متلكها املؤسسة غري كافية لتمويل املشروع قررت املؤسسة اقرتاض مبلغ من البنك يسدد بواسطة  0دفعات ثابتة تدفع
األوىل يف هناية السنة األوىل  ،من جدول استهالك القرض استخرجنا ما يلي
 اإلستهالك األول =  21033531دج -مبلغ الدفعة الثابتة =  01031531دج

المطلوب:

 )0احسب معدل الفائدة ؟
 )6احسب مبلغ القرض ؟

 )3سجل حماسبيا عملية تسديد الدفعة األوىل يف  1131/31/13؟

الجزء الثالث :المحاسبة التحليلية  8..........................نقاط

تنتج مؤسسة " اجلودة بعني أزال" نوعني من املنتجات املنتج الوسيطي (نصف مصتع) Qيف الورشة  3واملنتج التام  Aيف الورشة  1وذلك
باستخدام ماديتني أوليتني  Mو  Nولوازم خمتلفة وخالل الفرتة املعتربة شهر أفريل توفرت لديك املعطيات التالية:

-

مخزون 6102/12/10
املادة األولية  2111 : Mكلغ بتكلفة أمجالية  301111دج
املادة األولية  0111 :Nكلغ بتكلفة إمجالية  110111دج
املنتج الوسيطي  3011 :Qوحدة بتكلفة إمجالية  103101دج
املنتج التام  3111 :Aوحدة بسعر  101دج للوحدة
لوازم خمتلفة  81111 :دج

 مشتريات الشهر

 املادة األولية  0111 :Mكلغ بسعر  11دج /كلغ -املادة األولية  31111 :Nكلغ بسعر  22دج  /كلغ

 انتاج الشهر:

املنتج الوسيطي ........ :Q
املنتج التام ......... :A
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 اإلستعماالت  :كل وحدة منتجة تتطلب ما يلي
املنتج
املنتج Q
املنتج A

املادة األولية  Mاملادة األولية N
 1كلغ

 1كلغ
-

املنتج الوسيطي  Qاللوازم املختلفة ساعات العمل سعر الساعة
 3وحدة

 20دقيقة
 3ساعة

 31دج
 31دج

 311دج للساعة
 311دج للساعة

 المبيعات:
 املنتج التام  1011 :Aوحدة بسعر  201دج للوحدة األعباء غري املباشرة  :تتلخص يف اجلدول التايل
األقسام الرئيسية

األقسام المساعدة
اإلدارة

الصيانة

التموين

الورشة 3

الورشة 1

التوزيع

مج التوزيع األويل

32111

18111

18111

21101

10111

21011

التوزيع الثانوي
 اإلدارة -الصيانة

20%

10%
-

20%
20%

20%
30%

20%
20%

30%
10%

-

-

كلغ مشرتى

ساعة عمل
مباشر

وحدة منتجة

وحدة مباعة

طبيعة وحدة
القياس
 مخزون 6102/12/31
-

املادة األولية  0111 : Mكلغ
املادة األولية  0111 :Nكلغ
املنتج الوسيطي  3111 :Qوحدة
املنتج التام  011 :Aوحدة
لوازم خمتلفة  30111 :دج

المطلوب:

 )0حتديد الكميات املنتجة من املنتج الوسيطي  Qواملنتج التام . A
 )6امتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة .

 )3حساب تكلفة شراء املواد األولية  Mو . N
 )2حساب تكلفة انتاج املنتج الوسيطي . Q
 )5حساب تكلفة انتاج املنتج التام . A

 )2جساب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للمنتج . A

 )2حساب النتيجة التحليلة الصافية للمؤسسة علما أن األعباء غري املعتربة =  30111دج والعناصر اإلضافية =  31111دج

إذا أردت التحليق مع الصقور ف ال تضيع وقتك مع الدجاج

3as.ency-education.com

وفقكم اهلل

