
 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيالجمهور

الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات                                                     مديرية التربية لوالية معسكر       

 2019دورة ماي                           الشعبة : تسيير واقتصاد                         

ساعات و نصف                      04اختبار مادة التسيير المحاسبي والمالي                                                         المدة :

 يختار احد الموضوعين اآلتيين  أنعلى المترشح 

  األولالموضوع 
 نقاط): 8نهاية السنة (  أعمال: األولالجزء  

 الحسابات التالية: أرصدةاستخرجنا  31/12/2018من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "الغرب" بتاريخ 

 دائن مدين اسم الحساب ر.ح
 60000  األخطارمؤونة  151
  ؟ برمجيات المعلوماتية وماشابهها 204
  1200000 الصناعية واألدواتالمنشآت التقنية والمعدات  215

 320000  البرمجيات المعلوماتية وما شابه اهتالك 2804
 720000  الصناعية واألدواتالمعدات اهتالك  2815

 8000  الصناعية واألدواتالمعدات   خسارة القيمة عن 2915

  400000 أوليةمواد  31
  700000 المنتجات المصنعة 355
 50000  مخزنة أوليةمواد  381
 70000  خسارة القيمة المواد االولية 391
 40000  خسارة القيمة عن المنتجات المصنعة 395
  25000 الزبائن 411
  152430 الزبائن المشكوك فيهم 416
 50100  خسارة القيمة عن حسابات الزبائن 491
  80000 بنوك حسابات جارية 512
 20000  خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك  591
 360000  االخرىتقديم الخدمات  706
 الجرد:معلومات 

.75000متعلقة بنزاع مع احد العمال وتتوقع المؤسسة خسارة القضية بمبلغ  األخطارمؤونة -1
(اهتالك متناقص) واتسن 5. مدتها النفعية 02/01/2017البرمجيات المعلوماتية وما شابهها تم اقتناؤها بتاريخ -2
في المؤسسة. و إنشاءسنويا. حيث تم اقتناؤها بتاريخ  %10خطيا بمعدل  تهتلك الصناعية واألدواتالمعدات  -3

دج بشيك بنكي.  120000دج. بمبلغ  200000 األصلية اقيمته آلة صناعيةتنازلت المؤسسة عن  28/6/2018
فقط. المتنازل عنها اآللةتخص  31/12/2017علما ان خسارة القيمة المسجلة بتاريخ 

المؤسسة طريقة الجرد الدائم)(تطبق  لمخزونات:ا-4

بدون مبرر. المواد األوليةخسارة قيمة مخزون  أصبحت�

دج.660000قدر سعر البيع المحتمل للمنتجات المصنعة ب �

دج لم تصل فاتورتها بعد. 85000قيمتها  أوليةهناك مواد     -:  أنتبين  381بعد تحليل ح/�
عدقيمتها  ؟؟؟؟  دج  لم تستلم ب أوليةهناك مواد -
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هأعمأعمال: : األولاألولء الجزء 

 المراجعة قبليزان المراجعة قبل الجر

m/eت المعلوماتبرمجيات المعلوماتية وe/األخطاألخطارمؤونة مؤونة exxxxسم الحساباسم الحساب
و التقنية والمعدشآت التقنية والمعدات  m/

الصالصناعيألدواتواألدواتدات omمجيات المعلوملبرمجيات المعلوماتية om الاألواألدواتاتالمعدات cocn.oniotio00 atc24300 cccaccccauc8000080000ucucucucduuuuded750007غ.
(اهتالك متن(اهتالك متناقصنواتسن

يفي مؤسسة.المؤسسة. وشاءنشاء
بشيك بنكي. دج بشيك بنكي. 
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%19علما ان الرسم على القيمة المضافة  الزبائن: لتكن المعلومات التالية المتعلقة بالزبائن:-5

التسديدات  31/12/2017خسارة القيمة في TTCمبلغ الدين  الزبائن
 2018خالل 

 31/12/2018الوضعية في 

 نهائي إفالس لم يسدد 11100 66045 توفيق
 ماعليهسوف يسدد كل  6435من الدين %50 92820 اسالم
 من %30يحتمل ان ال يسدد  1200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25000 محمد

 الرصيد
دج وبعد معاينة االختالف بين  89700يبين الكشف المرسل من البنك الوطني الجزائري رصيدا دائنا ب  -6

ظهرت في الكشف هناك عمليات واردة في كشف البنك وغير مسجلة لدى المؤسسة  إلى أنالرصيدين تم التوصل 
:الوارد من البنك 

دج. 1200مصاريف مسك الحساب بقيمة  دج. 8000فوائد لصالح المؤسسة بقيمة �
دج. 4500من احد الزبائن بقيمة ( تحويل )شيك قدم مباشرة الى البنك �
جله المؤسسة.لم تسدج. 1600شيك لفائدة المورد بقيمة �
دج 25.000تقدر ب  دعة في البنوك والمؤسسات الماليةالخسارة المتوقعة للقيم المو-7
: أخرىتسويات -8

الفاتورة لم تصل بعد. أن إالدج  18000 األخيربلغ استهالك الكهرباء للثالثي �
الخاصة بتخفيضات على مشترياتها من المورد عصام. قيمة الفاتورة  إنقاصلم تستلم المؤسسة فاتورة �

دج. 5000
دج للشهر الواحد.حيث قبضت المبلغ  45000ب  أشهر 8المؤسسات لمدة  إلحدىالمؤسسة مخزنا  آجرت�

.01/10/2018كامال يوم 
لعمل المطلوب:ا�

المؤسسة. إنشاءتحديد تاريخ .1
للبرمجيات المعلوماتية. األصليةحساب القيمة .2
علما ان المحاسب لم يسجل اي قيد في تاريخ التنازل. اإلنتاجية اآللةتسجيل عملية التنازل عن.3
حالة التقارب البنكي. إعداد.4
العمليات الحسابية الضرورية إظهار. مع 31/12/2018تسجيل قيود التسوية الضرورية بتاريخ .5

 نقاط )  06(حساب النتائج حسب الوظيفة  :الجزء الثاني   

 تحصلنا على المعلومات التالية : اإلنتاجيةمن الدفاتر المحاسبية لمؤسسة الوفاء  
 228.000DA)=%19الضرائب الواجب دفعها (�
 اإلجماليهامش الربح  0.8النتيجة العملياتية = �
DA 1500.000=  األعمالرقم  0.6كلفة المبيعات = �

 1.5،  1.5،  3 كاألعدادتتناسب فيما بينها  اإلدارية األعباء،التكاليف التجارية ، األخرىالعملياتية  األعباء�
على التوالي .

DA 500.000=  األخرىالمنتوجات العملياتية �

DA 100.000نات = واالسترجاعات االستغالل عن خسائر القيمة والمؤ�

المالية  األعباءالنتيجة المالية  ضعف �
العناصر غير العادية منتوجات و أعباء معدومة �

مع إظهار العمليات الحسابية المبررة .حساب النتائج حسب الوظيفة  إعداد -1المطلوب :

علمت ان : إذااحسب قدرة التمويل الذاتي -2
DA 150.000) = 68مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة (ح/�

DA ،12.000 DA 30.000يساوي على التوالي : 752و ح/ 652ح/�

15000DA ،10.000 DAيساوي على التوالي  667و ح/ 665ح/�

40.000DA ،80.000 DAيساوي على التوالي  767وح/ 765ح/�

  أرباحهامن  %20احسب التمويل الذاتي اذا علمت ان المؤسسة توزع -1
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فوائدفوائد لص��
شيك قدمشيك قدم مباش��
شيك لفائدة اشيك لفائدة المور�

رة المتوقعة للقيم المخسارة المتوقعة للقيم الم
: خرىأخرىت 

ستهالك الكهربالغ استهالك الكهرباء للث
إنقالمؤسسة فاتورةتلم المؤسسة فاتورة 

ج
المؤسإلحدىإلحدىمخزنا سة مخزنا 

1/201820..

سسة.
ت المعلوماتيةجيات المعلوماتية.

علما ان المحاسعلما ان المحاسجيةإلنتاجية

إظ. مع. مع 20182018//31/121

ومات التالية المعلومات التالية :

كاكاألعدادا بينها سب فيما بينها 
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 نقاط)06التكاليف ( تحليلالجزء الثالث: 
وفق الخطة اإلنتاجية  في ورشتين Pمنتج وحيد دج تنتج وتبيع  2500.000رأسمالها مؤسسة األمير الصناعية 

 التالية:
 . Kلوازم مختلفة  وإضافة M1 األوليةباستعمال المادة  1في الورشة  S1المنتج الوسيطي  إنتاجيتم   �
 فقط . M2 األوليةباستعمال المادة  2في الورشة  S2المنتج الوسيطي  إنتاجيتم �
.Pللحصول على المنتج   2الوسطيين في الورشة  يتم تركيب المنتجين�

لكم المعلومات التالية: أعطيتولشهر افريل 

 : 01/04/2017مخزون أول الشهر  -1
 

 مشتريات الشهر :  -2
 

الفارغة دج للعلبة 20علبة بــ  600علب فارغة :  -
 دج. 126000بأجمالي  M1  :2000 Kgالمادة األولية  -          

 دج.79500بإجمالي  M2 :1500Kgالمادة األولية  -   
 دج.45000بإجمالي  Kاللوازم المختلفة  -   
 ال شيء  S2و S1المنتجين الوسطيين  -   
 دج.341000بإجمالي  علبة  p 100المنتج التام  -   

 

 .Kgدج / 50بسعر  M1 :6000 Kgالمادة األولية  -
 . kgدج /40بسعر  M2 :2500Kgالمادة األولية  -

 

 :  اإلنتاج واالستعماالت -3   

دج  40.000.وما قيمته M1من المادة  kg 6500 باستعمال S1قطعة من المنتج  الوسيطي 400 إنتاج: تم 01الورشة   -
 من اللوازم. 

  M2من المادة Kg 2500 باستعمال S2قطعة من المنتج الوسيطي  650 إنتاجتم   -:02الورشة  -

 3و  S1تحتاج قطعتين من  Pبحيث كل وحدة من المنتج  Pوحدة منتجة من المنتج التام  200 إنتاجتم    -                  
     P التام من المنتج منتجين تامينتحمل  علبةثم يتم تعليبها في S2قطع من 

 األعباء المباشرة : -4

من ثمن الشراء اإلجمالي للمادتين %8 على الشراء�
ساعة عمل  250بينما للساعة  140DAبتكلفة  1في الورشة  ساعة يد عمل مباشرة  250:  اإلنتاجعلى �

للساعة والباقي  185DAبتكلفة  2Sساعة خاصة بالمنتج الوسيطي 150بحيث  2في الورشة مباشرة 
 للساعة 80DAبتكلفة  Pللمنتج 

 من رقم األعمال. %5على التوزيع:  �

سنوي  وأعباء غير  %6فائدة رأسمال  إضافيةمع اعتبار أعباء  األتي: لخصت في الجدول  غير المباشرة األعباء -5
 دج. 2500معتبرة 

 التوزيع  2الورشة 1الورشة  التموين األقسامالبيان             
 140.000 29750 20000 42500 مجموع التوزيع الثانوي

مادة أولية Kg طبيعة وحدة العمل 
 مشتراة 

ساعة يد عاملة 
 مباشرة

  2Sمنتجة  قطعة
P وحدة منتجة و

دج من رقم  100
 األعمال

   للعلبة دج0007بسعر بيع  Pتم بيع كل مخزون المنتج  -:    مبيعات الشهر -5

 CMUPتطبق المؤسسة طريقة التكلفة المتوسطة المرجحة في تقييم اخراجاتها .  المؤسسة  علمت ان إذا :العمل المطلوب

دول توزيع األعباء غير المباشرة ج إتمام-1
 . M2و M1أحسب تكلفة شراء المادتين األوليتين  -2
.S2و S1 الوسطيينأحسب تكلفة إنتاج المنجين -3
Pأحسب تكلفة إنتاج المنتج التام  -4

 Pأحسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية والصافية للمنتج -5
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مخز-11 msss
علب فارعلب فارغة :--

M1المادة األوليةالمادة األولية -   
M2المادة األوليةالمادة األولية --   

بإ Kلوازم المختلفة اللوازم المختلفة -
وS1Sين الوسطيينالمنتجين الوسطيين 

بإجعلبعلبة pp100100ام نتج التام  /
am

m/تماالت ::

ة من المنتجقطعة من المنتج  الوس4

S2منتج الومن المنتج الوسيطي 

بحيثPP المنتج التام  من المنتج التام 
مالتاممن المنتجمن المنتجنن تامين n

دتين للمادتين
1400Aبتكلفة بتكلفة 11شة لورشة 

ببتكلفة22SSسيطي تج الوسيطي 

سسنوي %%66سمال دة رأسمال 

yy-yyyyقمyyy
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 الموضوع الثاني
 نقاط ) 06اختيار المشاريع االستثمارية ( الجزء األول :

I. حسب المعطيات التالية :  إنتاجيةترغب مؤسسة األنوار القيام باستثمار توسعي لزيادة مبيعاتها و ذلك باقتناء الة 
دج  TTC : (1190.000تكلفة اقتناء اآللة اإلنتاجية متضمنة الرسم (�
القيمة المتبقية معدومة ،   (قابل لالسترجاع )  TVA =19%،     % 20معدل اهتالك خطي �

 الجدول التالي يلخص األعباء واإليرادات المتوقعة :

 05 04 03 02  01 السنوات 
 850.000 800.000 700.000 500.000 500.000 اإليرادات المقبوضة

 600.000 500.000 400.000 350.000 300.000 األعباء المسددة
  %19األرباح =  معدل الضرائب على

:المطلوب �

  %10معدل الخصم : أنعلمت  إذاأنجز جدول التدفقات الصافية للخزينة  -1 

احسب القيمة الحالية الصافية ؟هل لآللة مردودية مع التبرير ؟ -2

II. دفعات سنوية ثابتة تدفع األولى بتاريخ   6تحصلت مؤسسة األنوار على قرض عادي يسدد بواسطة
علمت أن : فإذا 31/12/2017

 5779.7875الفرق بين فائدة السنة األولى وفائدة السنة الثانية يساوي -
 333761.7الرصيد المتبقي بعد تسديد الدفعة األولى يساوي -
 52018.0875االستهالك الثاني يساوي -

 المطلوب :

القرض ،الدفعة الثابتة ،  أصلاحسب معدل الفائدة المطبق ، -1
أنجز السطر األول واألخير من جدول استهالك القرض -2
  31/12/2017سجل القيد الضروري بتاريخ -3

 نقاط )  06نهاية السنة ( أعمالالجزء الثاني : 

 استخرجنا أرصدة الحسابات التالية: 31/12/2016من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " القدس"بتاريخ 

 دائن  مدين  اسم الحساب  رح
 200000  المؤونات األخرى لألعباء 158
  5700000 معدات النقل  218

 1350000  اهتالك معدات نقل  2818
  300000 مخزون البضائع 30

 10000  خسائر القيمة عن مخزون البضائع 390
  157950 الزبائن 411
  111150 الزبائن المشكوك فيهم 416

 40000  خسائر القيمة عن حسابات الزبائن 491
  284000 األخرى أو السندات المخولة  حقا في الملكية  األسهم 503
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0 المسددةاألعباء المسددةmإليرادات المقباإليرادات المقبوضة amamاألربضرائب علىدل الضرائب على

::وب لمطلوب 

فقات الصافيل التدفقات الصافية للخز

صافية ؟هل لآللية الصافية ؟هل لآللة م

ر على قرض عألنوار على قرض عادي
 :مت أن :

ى وفائدة السألولى وفائدة السنة الثاني
7عة األولى يساو الدفعة األولى يساوي 

52018.0520

ة الثابتة ، دفعة الثابتة ، 
ضقرض 

رجنا أرصدة الحستخرجنا أرصدة الحساب

دائنينمدين  eeede00000 eeey-e570y-ey-ey-ey-e13500001350000cyyyycyyyn
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 معطيات الجرد :   
من طرف مؤسسة متخصصة في  10/09/2016بتاريخ  إزالتهالمؤونات األخرى لألعباء متعلقة بإزالة تثبيت الذي تم -1

200000ملية بشيك بنكي قدره عذلك وتمت ال DA. 
تتكون من: معدات نقل التثبيتات :-2

 المدة النفعية  طريقة االهتالك تاريخ الحيازة القيمة األصلية العناصر

 للتحديد  خطي 02/07/2013 1500000 سيارة سياحية

 سنوات  6  متزايد  02/01/2014 4200000حافلة نفل العمال

3100000تنازلت المؤسسة عن الحافلة بشيك بنكي بمبلغ  31/12/2016بتاريخ  DZD (المحاسب لم يسجل اي قيد)
 المخزونات :تطبق المؤسسة طريقة الجرد الدائم-4

المخزون المادي خارج  المخزونات
 المحاسبة

 31/12/2016سعر بيع الصافي في  طبيعة الفرق

 280000 مبرر 280000 بضائع

 مع العلم أن التسديدات تم تسجيلها في تاريخها  ) TVA 17%( معدل  الزبائن المشكوك فيهم -5
قيمة الدين الزبائن

TTC
الخسارة القيمة في 

31/12/2015 
2016التسديد خالل 

TTC 
 31/12/2016مالحظات في 

 %من  الرصيد30الخسارة المحتملة 40950 % من الدين20 140400 محمد

 نهائي إفالسحالة 140400 ...؟... 152100 صالح
بين الزبائن العاديون هناك :من �

 31/12/2016مالحظات في  TTCقيمة الدين الزبائن

 إفالسحالة  163800 منير

 األسهم والسندات المخولة حقا في الملكية من ما يلي : 503يتألف حساب -6
 

 31/12/2016سعر السندات في البورصة في  تكلفة االقتناء العدد النوع
A120 1500 1450 
B 80 1300 1350 

1280ب  Bسهم من النوع  30على  15/12/2016تنازلت المؤسسة بتاريخ       DA  لم يسجل المؤسسة أي قيد (بشيك بنكي(         
المطلوب:       

31/12/2016سجل قيود التسوية بتاريخ  -1
 

 نقاط )  08الجزء الثالث : تحليل التكاليف (

 إلنتاج كاألتي :لفي ثالث ورشات إنتاج ، أعطيت لك البطاقة الفنية  Bو  Aجين تتنتج مؤسسة األناقة من

وذلك باستعمال مادتين  3والورشة  2في الورشة  Bالمنتج  إنتاج،كما يتم  3و الورشة  1في الورشة  Aيتم إنتاج المنتج �
المعلومات التالية : أعطيت لك 2017وإضافة لوازم مختلفة و للفترة المعتبرة شهر مارس  أوليتين

  31/03/2017المخزون في -3 مشتريات الفترة -2  01/03/2017المخزون في -1
  DA 121000ب 1M :1500kg األوليةالمادة 
   148000DAب  2M:kg2000 األوليةالمادة 

  F  :24600DAاللوازم المختلفة 
  : ال شئ Aالمنتج 
  164000DA بإجماليوحدة  B :200المنتج 

 11500DA: 01جاري في الورشة  إنتاج

  60AD /kgب  1M :5000kgالمادة 
50AD/kgب  2M:8000kgالمادة 

  F  :55000DAاللوازم المختلفة 

 وحدة  A :100المنتج
DA 4000: 2الجاري في الورشة  اإلنتاج
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20166//1212//313يخبتاريخ 

المخزوناالمخزونات :-44
amamالمخزونالمخزونات
e

am
000ضائعبضائع eeex/e/e/e/e معدل شكوك فيهم  المشكوك فيهم )

الخسارةالخسارة القيمة الدين
311//1212//2015015m/em/em/em/e
400؟...ommmm% من الدين% من الدين202 occccoمال cn إفالحالة nnnioonooفي الملكية منلة حقا في الملكية من ما 

2016016atiatcac12812800//1212//3131فيرصة في  DAبشيك ببشيك بنكي

تي :نتاج كاألتي :

ك باستعمال ماوذلك باستعمال مادتين 

31/0303//2017201nce4000DADAeene

3as.ency-education.com



المباشرة : األعباء-4
مشترى  kgلكل  DA 15على الشراء : -
 DA 120تساوي  2الورشة  أماللساعة  DA 100تساوي  1الساعة الواحدة في الورشة  أجرة: اإلنتاجعلى -

للساعة .
لكل وحدة مباعة . 20DAعلى التوزيع : -
 وحدة واحدة من المنتجين ما يلي: إنتاجيتطلب  :   واالستعماالت اإلنتاج-5

Fاللوازم المختلفة  ساعة يدعاملة مباشرة M2 المادة M1المادة  المنتج المنتجة الكمية
60 دقيقة  45 DA / Kg 3 500 A
دقيقة  25 90DA 4kg 2Kg 600 B

دج .وأعباء  4500لخصت في الجدول التالي مع األخذ بعين االعتبار أعباء غير معتبرة  غير المباشرة األعباء-6
 دج. 96000إضافية سنوية 

التوزيع 3الورشة 2الورشة 1الورشة  التموين الصيانة  اإلدارة البيان
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 األولييع مجموع التوز
التوزيع الثانوي     

االدارة        
الصيانة

وحدة مباعة وحدة منتجة ساعة يد عمل 
مباشرة

Kg مادة
أولية 

مستعملة

 دج 100
من 

المشتريات

/ /
طبيعة وحدة العمل 

مبيعات الشهر :-7
للوحدة  DA 150محققة هامش ربح قدره  Aباعت المنتج -
للوحدة  DA 867.5بسعر  Bباعت كل المنتج -

 المطلوب :

  Bو المنتج  Aحدد عدد الوحدات المباعة من المنتج -1
إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة -2
احسب مايلي :-3
 2Mو  1M ـوالتكلفة الوسطية المرجحة ل  Fو اللوازم  2Mو  1Mتكلفة الشراء المواد الولية  -
والتكلفة الوسطية المرجحة لهما  Bو  Aالمنتجين  إنتاجتكلفة -
 Bو  Aسعر التكلفة و النتيجة التحليلية للمنتجين -
 شهر.يجة التحليلية الصافية لللنتا-

 

 

 انتهى الموضوع الثاني 
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غاألعباألعباء--66
إضافية سإضافية سنوية
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األولياألوليعيع لتوز
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لل15050DA قدره  ربح قدره 
DA للوحدة للوحدة

BBنتج 

لوسطية المرلفة الوسطية المرجحة ل

3as.ency-education.com


