
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

     دورة:                                                                    التعليم الثانوي ايبكالور  امتحان

 واقتصاد  تسيري الشعبة:
 د04و  سا 40 املدة:     التسيري احملاسيب واملايل                                             اختبار يف مادة: 

 

 

 8من  1صفحة 

 عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
 الموضوع األول

 (8من  4إلى الصفحة  8من  1( صفحات )من الصفحة 04يحتوي الموضوع األول عمى )
 

 نقاط( 06) ها:وتحميم الكشوف المالية داألول: إعداالجزء 
يمي:كما  2016 الوظيفة لسنةمؤسسة "األوراس" حساب النتائج حسب  كقدمت ل  

 البيان 2016 سنة
.......... 

2600000 
 رقم األعمال

 مبيعاتال كمفة
 ىامش الربح اإلجمالي ..........
.......... 

1200000 
900000 
........ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  العممياتية األخرى المنتوجات 
 التكاليف التجارية 

 األعباء اإلدارية 
رى األعباء العممياتية األخ  

 اإلسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات
ة العممياتية النتيج ........  

600000 
........ 

 المنتوجات المالية 
 األعباء المالية 

 النتيجة المالية ........

 النتيجة العادية قبل الضريبة  ........
380000 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
العادية يا عن النتائج الضرائب الواجب دفع  

 الضرائب المؤجمة )تغيرات( عن النتيجة العادية 
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية  .......

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ منتوجات عادية ــــــعناصر غير   
ـــــــ أعباء عادية ـــــعناصر غير   

 النتيجة غير العادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صافي نتيجة السنة المالية  .......



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  7صفحة 

 

  إضافية:معمومات 
 .% 19الضريبة الواجب دفعيا عن األنشطة العادية معدل    -       
 المالية.المنتوجات المالية ضعف النتيجة    -       
 اإلجمالي.من ىامش الربح  % 50ثل النتيجة العممياتية تم   -       
 .األخرى  العممياتيةالمنتوجات نصف  األخرى  العممياتيةاألعباء    -       

 المطموب:
 الحسابية.حساب النتائج حسب الوظيفة مع إظيار العمميات  أتمم (1               

 :أن  إذا عممت  (2               
 معدومة.: ؤوناتوالم سترجاعات عن خسائر القيمةالا   78

 المالية فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير  752
 .DA 420000بمبمغ      
 قيمةال فوائض -مالية الصول األفارق التقييم عن  765
 .DA 300000بمبمغ      

 مالية التنازل عن أصول عمميات  الصافية عناألرباح  767
 .DA 95000بمبمغ      

والمؤونات  ات ىتالكلال مخصصاتال 68
 .DA 300000  بمبمغ القيمةوخسائر 

مثبتة غير القيم عن خروج أصول  نواقص 652
 .DA 80000 بمبمغ مالية
  نواقص -مالية أصول التقييم عن  فارق  665

 . DA 25000قيمة بمبمغ ال
الصافية عن التنازل عن األصول  الخسائر 667

 .DA 40000المالية بمبمغ 

 الصافية؟من النتيجة  انطالقالذاتي حسب قدرة التمويل اا -
 

 نقاط( 06) تحميل التكاليف الكميةحساب و  الجزء الثاني:
مادتين ال في ورشتين باستعمال،   P و   Pتكاليف وسعر التكمفة لمؤسسة "التفوق" التي تنتج منتجين الحساب ل
 :2016خالل شير مارس  التاليةلك المعمومات  قدمت،   Mو     Mوليتين ألا

 :01/03/2016 في مخزون ال  (1
 لموحدة. DA 159 ـب  Pوحدة من المنتج  2500             
 .لإلجمالي DA 542500 ـب  Pوحدة من المنتج  3000             

 مارس:لشير  اإلنتاج واالستعماالت  (2

 االستعماالت اإلنتاج البيان
M  M  

P  10000 2000 وحدة kg 1500 kg 

P  15000 وحدة      kg 2500 kg 

 



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  0صفحة 

 :أن  عمما    
 . M    =250 DA/ kgالتكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة من  -
 .M    =375 DA/ kg  التكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة من -

 المباشرة:  األعباء (3   
  .DA 400 تكمفة الساعة الواحدة،  Pوالباقي لـ   Pساعة لممنتج  1250 عمل منيايد عة سا 3000 لإلنتاج: -
 مباعة.لكل وحدة   DA 10لمتوزيع: -

  المباشرة:غير  األعباء (4   
 

 التوزيع الثانية الورشة األولى الورشة البيان

 146000 500000 ؟ مجموع التوزيع الثانوي 
 وحدة مباعة  وحدة منتجة   M مستعمل من المادة Kg العملطبيعة وحدة 
 ؟ ؟ 70 العملتكمفة وحدة 

 

   :المبيعات (5   
 . P   : 270 DA  المنتج الوحدة منسعر بيع   -
 .P  : 250 DA  سعر بيع الوحدة من المنتج   -

 :31/03/2016في  المخزون  (6   
 وحدة . P  :  500   المنتج  -
 وحدة. P    :800المنتج     -

 

  المطموب:
 .   Pو     Pالمنتجين الكمية المباعة من  دحد   (1
 المباشرة.جدول توزيع األعباء غير  أتمم (2
 .والتكمفة الوسطية المرجحة لموحدة لكل منيما   P و    P منتجينلمحسب تكمفة اإلنتاج ا (3
 .لممنتجين النتيجة التحميميةو  التكمفةسعر  حسبا (4
 

 
 
 
 



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  0صفحة 

 نقاط( 08) التسويات - السنة: أعمال نهاية الثالثالجزء 
  األرصدة التالية:استخرجنا  31/12/2016خ بتاري "االستقالل من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " 

 ر. ح اسم الحساب مدين دائن
350000 

 
2000000 

400000 
 

160000 
 

 
6800000 

 
 

175500 
 

360000 

 الخصوم غير الجارية-المؤونات األخرى لألعباء
 معدات النقل

 ىتالك معدات النقلإ 
 خسائر القيمة عن معدات النقل

 الزبائن المشكوك فييم
 قيمة عن حسابات الزبائنخسائر ال
 ايجارات

158 
2182 

28182 
29182 

416 
491 
613 

 :31/12/2016معمومات متعمقة بالجرد في 
 الذي ىيأ الموقع موقع وقد دفعت المؤسسة لممقاول  تتعمق بتييئةالمؤونات األخرى لألعباء  (1

 [.عممية التسديدمحاسب ل السج   ] 28/10/2016بتاريخ  1234رقم  بشيك بنكي  DA 350000مبمغ         
 من: النقلمعدات تتكون  (2    

 في قيمة ليا خسارة جمتس  ،  30/06/2013في  DA 4000000بقيمة تم اقتناؤىا  : A شاحنة أ(         
 مع تحقيق ناقص 2468بشيك بنكي رقم  2016/  /   فيتم التنازل عنيا   ، 12/2015/ 31           

 [.قيدأي  المحاسب لم يسجل ] DA 240000  بمبمغ قيمة             
 .02/04/2016بتاريخ بالمبمغ المتبقي تم اقتناؤىا  : Bشاحنة  ب(         

 يمي: فيماوضعية الزبائن المشكوك فييم تتمخص  (      
 الزبائن TTCمبمغ الدين  31/12/2015الخسارة في  2016 التحصيل خالل 31/12/2016الوضعية في 

 عالء ؟ %20 58500 دالرصي سيسدد
 خوجة 468000 30% 468000 

 .% 17 المضافة ىوعمى القيمة  الرسم معدل أن تسجيميا عمماكل التسديدات تم    -         
 .تخص سنة كاممة 01/05/2016 بتاريخ دتيا المؤسسةااليجارات التي سد   (4    
 .DA 60000 بـ خيرلمثالثي األ والغاز باءتستمم المؤسسة إلى غاية تاريخ الجرد فاتورة الكير  مل (5    

 المطموب:
 النقل.لمعدات المشترك معدل اإلىتالك الخطي  بحسا (1   
  لى غاية تاريخ التنازل.إ A لمشاحنةىتالك الخطي اإل مخطط أنجز (2   
  الضرورية.مع تبرير العمميات الحسابية  ، 31/12/2016بتاريخ  الالزمةقيود التسوية  لسج   (3   

 انتهى الموضوع األول



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  5صفحة 

 الثانيالموضوع 
 (8من  8إلى الصفحة  8من  5( صفحات )من الصفحة 04عمى ) الثانييحتوي الموضوع 

 

 نقاط (    التسويات )  –عمال نهاية السنة أالجزء األول: 
 لمؤسسة " االفراح " استخرجنا المعمومات التالية :    13/31/1132من ميزان المراجعة قبل الجرد بتاريخ 

 الرقم اسم الحساب مدين دائن
      

 
4000000 

250000 
 
 

16000 

 
8000000 

 
 

       
100000 

 

 مؤونة االخطار
 المنشآت التقنية ،المعدات واألدوات الصناعية

 ألدوات الصناعيةاىتالك المعدات  وا
 خسائر القيمة عن المعدات واألدوات الصناعية

 السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة األجل
 حسابات جاريةالبنوك 

 خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك و المؤسسات المالية

151  
215 

2815 
2915 

506 
512 
591 

 

 المعمومات الجردية:
 .DA 25000ر تخص نزاع مع الزبون، المبمغ  المتوقع  خسارتو مؤونة االخطا (1
 تيتمك اىتالكا خطــيا،   11/12/1131اقتنتيا المؤسسة في المعدات واألدوات الصناعية  ،المنشآت التقنية (7

بسعر   2121بشيك بنكي رقم   DA 6000000تم التنازل عن معدات قيمتيا  11/31/1132في تاريخ     
1700000 DA       .)خسارة القيمة المسجمة تخص ىذه المعدات ) لم يسجل المحاسب اي قيد ، 

 سند تم التنازل عنيا  300سند، منـــــــــيا  500السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق القصيرة األجل عدد  (0
 ، أما الباقي التنازل()لم يتم تسجيل عممية  30/12/2016لمسند عن طريق شيك بنكي في   DA     بقيمة    
 لمسند. DA     م حاليا بـ فيقي      
 الفرق بين    ن أن  وبعد التدقيق تبي   DA 152850أرسل البنك كشف يحمل رصيدا دائنا بـ  13/31/1132في  (0

 الرصيدين ناتج عن:    
 ذلك.ظير عمى الكشف البنكي، دون اشعار المؤسسة ب DA 25000تحويل من الزبون "خالد" بمبمغ  -
 لم يقدم لمسحب. DA 19450شيك لممورد "كريم" يحمل قيمة   -
 . DA 11600خدمات مصرفية  بقيمة   -
 .DA 20000ورد في الكشف المرسل إلى المؤسسة فوائد لصالحيا  بقيمة   -

 . DA 12000المؤسسات المالية تقدر بـ خسائر القيمة عن القيم المودعة في البنوك و  (5
 
 



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  6صفحة 

 المطموب:
 اد حالة التقارب البنكي. إعد (1
 .المعدات واالدوات الصناعية لممنشآت التقنية ،احسب معدل االىتالك  (2
 ، مع اظيار العمميات الحسابية الالزمة. 13/31/1132انجاز قيود التسوية في  (0

 

 

 نقاط(    عداد الكشوف المالية وتحميمها )إالجزء الثاني: 
 استخرجنا المعمومات التالية: 13/31/1132تان " في من الميزانية الوظيفية  لمؤسسة " البس   
  

 معمومات إضافية: 
 .    نسبة تمويل االستخدامات الثابتة:  -     
 .  DA 117600:رأس المال العامل الصافي اإلجمالي -     

 .DA 45600احتياجات رأس المال العامل لالستغالل:  -      
 . DA 60000رج االستغالل: احتياجات رأس المال العامل خا -      

 

 المطمـوب:
 إتمام الميزانية الوظيفية مع إظيار العمميات الحسابية.  (1
 عمق عمى الوضعية المالية لممؤسسة معتمدا عمى نسبة التحرر المالي)االستدانة المالية( كمؤشر.  (7

 
 
 
 
 

 االصول المبالغ % الخصوم المبالغ %
... 

 

11 
... 
... 
... 
... 

 

... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
301111 
.......... 

: الموارد الثابتة  

الموارد الخاصة          
الديون المالية        

متداولة:  الخصوم ال  
لالستغالل         
خارج االستغالل         
خزينة الخصوم        

13 

 
 

... 

... 

... 

... 

.......... 
 

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

 

301111 

 االستخدامات الثابتة: 
 
 

 األصول المتداولة: 
لالستغالل       
خارج االستغالل       
خزينة األصول         

 المجمــــــــوع ......... ... المجمـــــــوع ......... ...



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  7صفحة 

 نقاط(    الجزء الثالث: حساب وتحميل التكاليف الكمية )
   مؤسسة " الياسمين" منتجين تنتج        

P 
 و   

P 
 باستعمال مادتين أوليتين في ورشتين، حيث:        

 . Mباستعمال المادة األولية  3في الورشة  Pتنتج المنتج  
 .  Mباستعمال المادة األولية  1الورشة في    Pتنتج المنتج         

 : 1132المعطيات الخاصة بشير ماي        
 : 11/13/1132ون  في المخز  )1    

 : ال يوجد.  Mالمادة           M  : kg311المادة  
 لإلجمالي.  DA 140000وحدة  بـ  P    311المنتج 

 لموحدة.  DA 680وحدة  بـ  P    111المنتج  
  الجرد الدائم: (7

   M* المادة 
 م س و ك البيان م س و ك البيان

 مخزون أول المدة
 اإلدخاالت 

... 
011 

011 
... 

... 

... 

 اإلخراجات
 مخزون أخر المدة

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 ... ... ... المجموع  ... 311 ... المجموع

   M* المادة                        
 م س و ك البيان م س و ك البيان

 مخزون أول المدة
 اإلدخاالت 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 اإلخراجات
 مخزون أخر المدة 

011 
... 

... 
211 

... 

... 

 ... ... ... المجموع  ... ... ... المجموع 

 

  أعباء اإلنتاج المباشرة )اليد العاممة(:( 0
 لمساعة.  DA 90دقيقة بتكمفة  P  11تطمب إنتاج وحدة من        

 لمساعة.  DA 90دقيقة بتكمفة  P  03تطمب إنتاج وحدة من         
 

  المبيعات:( 0
 لموحدة.  DA 340بسعر    Pوحدات المنتج  باعت        

 لموحدة.  DA 680بسعر   Pباعت وحدات المنتج        
 
 
 



 

  7417سيب واملايل /  الشعبة: تسيري و اقتصاد / بكالوراي اختبار يف مـادة: التسيري احملا

 8من  8صفحة 

 : 13/13/1132مخزون في ( 5  
 . M  : kg311المادة        .                    M  : kg111المادة        

 ة. وحد    :  Pالمنتج                    وحدة.      :    Pالمنتج       
 

  األعباء غير المباشرة:( 6  
 توزع في الجدول التالي:     

 التوزيع 1الورشة 3الورشة صيانة ادارة البيان

 مجموع التوزيع االولي
 :توزيع ثانوي 

 ادارة
 صيانة

8000 
 

-100% 
1 

18000 
 

%   
-     

89000 
 

%   
  

289000 
 

%   
  

38500 
 

%   
  

 وحدة مباعة وحدة منتجة حدة منتجةو    طبيعة وحدة العمل

 ........... ............. ...........   عدد وحدات العمل

 .......... 131 311   تكمفة وحدة العمل

 

 المطموب: 
 .   Pو    Pأكمل جدول توزيع األعباء غير المباشرة  مع  حساب الكميات المنتجة  والمباعة من  (1

 .  M  و    Mتين األوليتين  أكمل حساب الجرد الدائم لمماد (7

 .والتكمفة الوسطية المرجحة لموحدة لكل منيما    Pو    Pاحسب تكمفة إنتاج المنتجين  (0

 اإلجمالية ليما. والنتيجة التحميمية    Pو    Pاحسب سعر التكمفة لممنتجين  (0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيانتهى الموضوع 




