
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 تسيري واقتصاد الشعبة:
 د 04سا و  40 املدة:        التسيري احملاسيب واملايل اختبار يف مادة: 

 

 

 8ن م 1صفحة 

 

⊗ 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 (8 من 3 إلى الصفحة 8من  1 ( صفحات )من الصفحة03يحتوي الموضوع األول على )
 (فارغة 8من  4الصفحة )

 نقاط( 00) الجزء األول:
 تسيير المخزونات مرفقالطلبا يتعلق بدراسة مردودية مشروع استثماري  شركة التخزين " السعادة "لك  تمقد   -أوال

 بالمعطيات التالية:
 دج. 0555555المشروع تكلفة الحيازة على  -
 القيمة المتبقية للمشروع في نهاية المدة النفعية معدومة. -
 .%05معدل الخصم  -

 يبينها الجدول التالي: للخزينة التدفقات النقدية الصافية
 4  3  2 0 السنوات

 nCAF 0055555 0055555 2555555 0055555التدفقات الصافية للخزينة 
  المطلوب:

  المؤسسة؟ماذا تقترح على  (VAN) طريقة القيمة الحالية الصافية تطبيقب -
د أجل تمويل المشروع السابق دفعت المؤسسة فورا مبلغا من أموالها والباقي بواسطة قرض عادي يسد  من  -ثانيا

 رض.القتدفع األولى في نهاية السنة األولى من توقيع عقد  ثابتةسنوية  بدفعات
 لنا على المعلومات التالية:من جدول استهالك هذا القرض تحص    

 دج. a  :0414055) ( مبلغ الدفعة الثابتة -
 دج . n(A  :0330555 (االستهالك األخير  -

 المطلوب:
 ( للقرض. i ) المركبةب معدل الفائدة احس (1
 دج  A :00000 10)1 (االستهالك األول   :ن  أذا علمت إ V)0(تحديد مبلغ )أصل( القرض  (2
 نجاز السطر الثالث من جدول استهالك القرض.إ (3
 . (n)ب مدة القرض احس (4
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 8من  2صفحة 

⊗ 

   (نقاط 00الجزء الثاني: )
 :2500الجرد لدورة رصدة حسابات التسيير بعد أاإلنتاجية استخرجنا  "رمن الدفاتر المحاسبية لمؤسسة "النو 

 عباءاأل األرصدة المنتوجات رصدةأل ا
 ....؟....
 .…؟.…

025555 
35555 

 ....؟....
455555 
025555 

 

 المبيعات والمنتجات الملحقة 05
 المنتقص من المخزون  نتاج المخزن أوإلا 02
 االنتاج المثبت 03
 عانات االستغاللإ  04
 المنتوجات العملياتية األخرى  00
 المنتوجات المالية 01
 المؤونات خسائر القيمة و االسترجاعات عن  00

2555555 
015555 
025555 
355555 

25555 
045555 
 ....؟....

005555 

 المشتريات المستهلكة 15
 الخدمات الخارجية 10
 الخدمات الخارجية األخرى  12
 عباء المستخدمينأ  13
 المماثلة والمدفوعات ضرائب والرسومال 14
 األعباء العملياتية األخرى  10
 األعباء المالية  11
الهتالكات والمؤونات لمخصصات ال 10

 قيمةوخسائر ال

 المعلومات اإلضافية:
 دج.      002555لألنشطة العادية =  افيةتيجة الص  الن   -
 . %00النتائج العادية  عنمعدل الضرائب  -
 من المنتوجات المالية. %05ل األعباء المالية تمث   -
 جمالي فائض االستغالل.إمن  %05المنتوجات العملياتية األخرى تمثل  -
 55400دماج = إلمعدل ا -

 باقي الحسابات معدومة.مالحظة: 
 المطلوب:
 .ظهار العمليات الحسابية الالزمةإمع  تائج حسب الطبيعةز حساب الن  انجإ -أوال 
 أن: إذا علمت  - ثانيا

 دج. 45555فوائض القيمة عن خروج األصول المثبتة غير المالية =  002حـ/    
 دج. 025555قيمة = ال ة ــــــ فوائضفارق التقييم عن األصول المالي 010حـ/    
 دج. 05555صول مالية = أالتنازل عن عمليات رباح الصافية عن األ 010حـ/    
 دج. 30555صول مثبتة غير مالية = أنواقص القيم عن خروج  102حـ/    
 دج. 005555نواقص القيمة =  ــــــ فارق التقييم عن األصول المالية 110حـ/    
 دج. 05555ن التنازل عن األصول المالية = الخسائر الصافية ع 110حـ/    

 المطلوب:
 اتي بطريقة واحدة. مويل الذ  ب قدرة الت  احس -
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⊗ 

 نقاط( 08) :الثالثالجزء 
 .الهضاب " فاتر المحاسبية لمؤسسة "ليك معطيات مستخرجة من الد  إ

 سنوات 0ية ـــــــالنفع دج مدتها 3255555 مبلغمؤسسة شاحنة لنقل البضائع بال اقتنت 50/54/2503 بتاريخ -أوال
ها المؤسسة تنازلت عن 35/51/2500وفي . دج 10555خسارة قيمة بـ  لتسج   30/02/2504في خطيا، تهتلك 

 دج. 0555ناقص قيمة بـ قة لى الحساب محق  ع
 المطلوب:
 .عنها نازللى غاية تاريخ الت  إلشاحنة ا اهتالكط ز مخط  اانج (1
ظهار العمليات الحسابية إمع  نازلبتاريخ الت  فتر يومية المؤسسة د يالشاحنة فنازل عن ل عملية الت  يسجت (2

  .على ورقة اإلجابة الالزمة
 :قبل الجرد 30/02/2500 المؤسسة في زبائن بعض ن وضعيةدول التالي يبي  جال -ثانيا

 الوضعية في
31/12/2012 

 خاللالمبالغ المسددة 
2012 

 في  خسارة القيمة
31/12/2014 

مبلغ الدين 
 الزبائن الرسم متضمن

 حميد 234555 من الدين %25 000555 من الرصيد %00تسديد  احتمال
 حكيم ؟ (%00) 40555 045455 نهائي فالسإ

 عبد الرؤوف 410555 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ من الدين%35تسديد عدم  احتمال
 . %00ل الرسم على القيمة المضافة معد   -

  المطلوب:
ظهار العمليات إمع  30/02/2500 فتر اليومي للمؤسسة بتاريخالد   في روريةالض   سويةالت  ل قيود يسجت -

 على ورقة اإلجابة.  الحسابية الالزمة
 -ثالثا

  مبلغبـ ادائن ارصيد "التنمية المحلية بنك"مرسل من طرف البنكي الكشف ال أظهر 30/02/2500في -
 ،دج 200555بمبلغ  اتر المؤسسة مدينافي دفرية بنوك الحسابات الجابينما رصيد حساب  ،دج 200555

 لى ما يلي:إالختالف بين الرصيدين ويرجع ا
 .دج 25555 بمبلغ لصالح المؤسسة بنكية فوائد (1
 .دج 0555 الحسابمصاريف مسك  (2
 ."جمال"من الزبون دج  30555مبلغ تحويل  (3
 .دج 25555 بمبلغ "علي"شيك للمورد  (4

 المطلوب:
      .30/02/2500خ بتارينكي قارب البز حالة الت  اانج (1
  .30/02/2500في  المؤسسة في يومية الالزمة سويةل قيود الت  يسجت (2

 انتهى الموضوع األول 
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⊗ 
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⊗ 

 الثاني الموضوع
 (8 من 8 إلى الصفحة 8من  2 ( صفحات )من الصفحة04على ) لثانييحتوي الموضوع ا

 

 (نقاط 00األول: أعمال نهاية الّسنة )الجزء 
 التالية:أرصدة الحسابات  استخرجت 30/02/2500ان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة " القدس " بتاريخ من ميز 

 دائن مدين الحساب اسم ر/ ح
  0055555 مساهمات وحسابات دائنة ملحقة بمساهمات 21

المساهمات والحسابات الدائنة  خسائر القيمة عن 201
 .المرتبطة بمساهمات

 1555 

  05555 ة واللوازمالمواد األولي 30
  0055555 المنتجات المصنعة 300
  055555 المواد األولية واللوازم المخز نة 300
  125555 بنوك الحسابات الجارية 002
  045555 اإليجارات 103

 :30/02/2500معلومات الجرد بتاريخ 
 مساهمات وحسابات دائنة ملحقة بمساهمات تتمثل في: (1
نوع 

 نداتالسّ 
عدد 

 داتنالسّ 
 دنتكلفة اقتناء السّ 

 10/03/2010بتاريخ 
 ندللسّ  القيمة الّسوقّية

 31/12/2010في 
 ند للسّ القيمة الّسوقّية 

 مالحظات 31/12/2012في

A 355 2000 2055 0025 ــــــــ 

B 255 2055 2405 2005 

تم   00/05/2500في 
بشيك  سند 05الت نازل عن 

 دج 2005 بسعربنكي 
 ند.للس  

نةبلغ المخزون الماد ي ؤسسة طريقة الجرد المتناوب في تسيير مخزوناتها حيث تتبع الم (2  آلخر الس 
 :المحاسبة()خارج 

لي ة :   -  دج. 02555للمواد األو 
 دج. 005555للمنتجات المصن عة :   -

لي ة بمبلغ  (3  .بعد من الموردالمواد تستلم الفاتورة ولم  استلمتدج،  025555تم  شراء مواد أو 
، يرجع 30/02/2500في  دج 100555ك التنمي ة المحلي ة رصيدا دائنا بمبلغ نأظهر الكشف المرسل من ب (4

سة 002مع رصيد حساب  اختالفهسبب   إلى: بنوك الحسابات الجارية لدى المؤس 
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⊗ 

 :سة  عمليات لم تسجلها المؤس 
سة بذلك. إشعاردون  "جمال"دج من الزبون  05555تحويل مبلغ   -  المؤس 
 دج. 00555وائد بنكي ة لصالح البنك ف  -
 دج. 0555خدمات مصرفي ة   -

 :عملية لم يسجلها البنك 
 بعد. يسحبلم  "صالح"دج للمورد  40555تسليم شيك بمبلغ   -

 .30/50/2500إلى  50/52/2500ق بالفترة من رصيد مبلغ اإليجارات تتعل   (2
 :المطلوب

المباعة مع  Bعن السندات  00/05/2500تنازل بتاريخ ل في الدفتر اليومي لمؤسسة "القدس" قيد السج    (1
 تبرير العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.

 .30/02/2500في  الت قارب البنكيعداد حالة إ  (2
سة " القدس "  (3 مع تبرير العمليات  30/02/2500قيود الت سوية الالزمة في سج ل في الدفتر اليومي لمؤس 

 الحسابية على ورقة اإلجابة.
 

 (نقاط 00) عداد وتحليل الميزانية الوظيفيةإ جزء الثاني:ال
سة " الحكمة " بتاريخ   يلي:كما  30/02/2500إليك الميزاني ة الوظيفية لمؤس 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول
 االستخدامات الّثابتة

 
 

 األصول المتداولة
 لالستغالل            
 خارج االستغالل            

 خزينة األصول            

.......... 
 
 

.......... 

.......... 
105555 
.......... 

... 
 
 
40 
00 
... 
... 

 الموارد الّثابتة
ة              الموارد الخاص 
 الديون المالي ة            

 الخصوم المتداولة
 لالستغالل            
 خارج االستغالل            
 خزينة الخصوم            

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

... 

... 

... 

... 

... 
00 
... 

 ... .......... مجموع الخصوم ... .......... مجموع األصول
 معلومات مكم لة:
 .دج 45555 –:  )سالب(احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل   -
  050االستخدامات الث ابتة : نسبة تمويل   -
 .دج 05555احتياجات رأس المال العامل :   -
 554:  نسبة االستدانة المالية  -
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⊗ 

 :2500و 2501لدورتين بامعلومات إضافي ة متعل قة 
 30/02/2500في  30/02/2501في  البيان

بائن والحسابات الملحقة   05555 45555 الز 
 42555 30555 الموردون والحسابات الملحقة

 دج. 315555:  2500نة مبيعات الس    -
نة   -  دج. 245555:  2500مشتريات الس 

 :المطلوب
 جابة.إلمع إظهار العمليات الحسابية على ورقة ا 30/02/2500ميزانية الوظيفي ة في م التمأ (1
 ب:حسا (2

بائن.  - ة المتوسطة لتحصيل ديون الز   المد 
ة المتوسطة لتسديد ديون المورد  -  ين.المد 

سة. (3    عل ق على الوضعي ة المالي ة للمؤس 
 

 (نقاط 08) الثالث: حساب وتحليل التكاليف الكليةالجزء 
 يلي:كما تنتج مؤسسة " الن جاح " طاوالت مدرسي ة وذلك في ثالث ورشات 

ة الخشب  وسيطي()منتج  1Pقطع خشبية  جتنت  :0الورشة   -  .1Mباستعمال ماد 
ة الحديد  وسيطي()منتج  2P ةحديدي هياكل تنتج  :2الورشة   -  .2Mباستعمال ماد 
(: قطعة خشبية  T( بحيث يتطلب إنتاج طاولة واحدة ) تام  الصنع)منتج  Tتنتج طاوالت  : 3الورشة   -

 دقيقة عمل مباشرة. 00و  Fختلفة مدج من اللوازم ال 05و   2Pمن  واحد حديدي هيكلو   1Pمن واحدة 
 أعطيت لك المعلومات التالية: 2500سمبر وللفترة المعتبرة شهر دي

 الشهر:مخزون أول  (1
ة الخشب   -  دج لإلجمالي. 1M :000555ماد 
ة الحديد   -  دج لإلجمالي. 2M :00555ماد 
 دج لإلجمالي. F :00555اللوازم المختلفة   -
 لإلجمالي. دج 205555وحدة بـ  1P  :255قطع خشبية   -
 لإلجمالي. دج 200555ـ وحدة ب 2P  :554 ةحديدي هياكل  -
 دج لإلجمالي. 040555وحدة بـ  T  :255طاوالت   -
 دج. 44055:  0الورشةإنتاج جاري في   -

 مشتريات الشهر: (2
ة الخشب   -    دج لإلجمالي. 1M :155555ماد 
ة الحديد   -    دج لإلجمالي. 2M :455555ماد 

 .2Pمن  حديدي هيكل 0055و 1Pقطعة خشبية من  0555أنتجت  اإلنتاج: (3
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⊗ 

 المباشرة:األعباء  (4
 355و دج للساعة الواحدة 025بـ  (1)ساعة في الورشة  455 ساعة عمل منها: 005اليد العاملة المباشرة: 

 .دج للساعة الواحدة 335بـ ( 3)الباقي في الورشة و دج للساعة الواحدة  005بـ ( 2)ساعة في الورشة 
 :يملخصة في الجدول التال :المباشرةاألعباء غير  (2

 التوزيع 3 الورشة 2الورشة  1الورشة  التموين الصيانة دارةإلا البيان
ليمجموع التوزيع   األو 

      دارةإالتوزيع        
 الثانوي      صيانة  

00555 
-100% 
10% 

30555 
20% 

-100% 

020555 
20% 
25% 

205555 
10% 
15% 

200555 
10% 
25% 

300055 
25% 
20% 

041555 
15% 
5% 

 ة العملطبيعة وحد
دج من  055  

راء  ثمن الش 
 ــــ
 

 ــــ
 

 ــــ
 

 ــــ
 

 مبيعات الشهر: (0
 دج. T :3055سعر بيع الطاولة الواحدة من 

 مخزون آخر الشهر: (2
ة الخشب   -  دج لإلجمالي. 1M :555023ماد 
ة الحديد   -  دج لإلجمالي. 2M :55500ماد 
 وحدة. T  :055طاوالت   -
 دج. 00355 : 2الورشة إنتاج جاري في   -
 ؟؟؟ :1Pقطع خشبية  -
 ؟؟؟:  2P ةحديدي هياكل  -

 :المطلوب
 نجز جدول توزيع األعباء غير المباشرة.أ (1
ليتين  اإلجمالية لكل  من احسب تكلفة الشراء (2 تين األو   .2Mالحديد و  1Mالخشب الماد 
والهياكل  1Pع الخشبية إلنتاج القط 2Mالحديد و  1Mاحسب تكلفة شراء المواد األولية المستعملة من الخشب  (3

 .2Pالحديدية 
 . 2P حديديةوالهياكل ال 1Pخشبية ال قطعللكلفة الوسطية المرجحة للوحدة احسب تكلفة اإلنتاج والت   (4
 اعتمادا على ساعات العمل المباشرة. Tمن الطاوالت المنتجة احسب الكمية  (2
وتكلفة شراء اللوازم المستعملة   2P  ديةحديوالهياكل ال 1Pخشبية ال قطععدد الوحدات المستعملة من الاحسب  (0

F  الطاوالت إلنتاجT. 
 .Tللطاوالت حسب تكلفة اإلنتاج والتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة ا (2
 .Tللطاوالت احسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية  (8

 (.CMUPخراجات المنتجات تكلفة الوحدة المتوسطة المرجحة )إتستعمل المؤسسة في تقييم  مالحظة:

 ثانيانتهى الموضوع ال 
 


