
 

رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهو   
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة:                                                             امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
تسيري واقتصادشعبة: ال  

 د34سا و 44املدة:            التسيري احملاسيب واملايل                                        اختبار يف مادة: 

 8من  1صفحة 

 :عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 الموضوع األول

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

 يتكون الموضوع من ثالثة أجزاء مستقمة

 نقاط( 48) تمويل المشاريع االستثماريةو  تحميل الميزانية الوظيفية :األولالجزء 
التالية بتاريخ المختصرة لك الميزانية الوظيفية  ُقدمت" الوضعية المالية لمؤسسة " الطاسيمي ةبيدف دراس :أوال
13/31/1132: 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 ..... 1844444 :الموارد الثابتة ..... ........ ثابتةالامات خدتاالس
 ..... ..... الموارد الخاصة   
 ..... 011111 الديون المالية   

 ..... ..... :الخصوم المتداولة ..... 944444 :األصول المتداولة

 31 ..... لالستغالل       ..... 011111 لالستغالل       
 ..... ..... خارج االستغالل ..... ........ خارج االستغالل

 ..... 01111 خزينة الخصوم ..... ........ زينة األصولخ

 ..... ..... المجموع ..... ........ المجموع
 :معمومات إضافية

 دج )سالب(. 111111 -=  رأس المال العامل الصافي اإلجمالي

 دج 11111=  الخزينة الصافية
 المطموب:

 .اإلجابةالعمميات الحسابية عمى ورقة  إظيارمع  السابقةالمختصرة أكمل الميزانية الوظيفية   -3

 :ما يمياحسب   -1

 .(BFR) لعاملاحتياجات رأس المال ا -

 .نسبة تغطية االستخدامات الثابتة -

 .المالية االستدانةنسبة  -
 .مقترحا حموال ليا في حالة عدم توفر شروط الييكمة الماليةق عمى الوضعية المالية لممؤسسة عم   -1
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 8من  2صفحة 

 ت المؤسسة الحل التالي:بن  ت  ، 3,3 الثابتة إلى االستخداماترفع نسبة تغطية من أجل  -0
 .واقتراض مبمغ من البنك دج  131111بـ  لخاصةرفع الموارد ا     

 .د مبمغ القرضحد   - أ
 إجابتك. ربر    ؟ىل يوافق البنك عمى منح القرض لممؤسسة  - ب

       بواسطة سدديُ ، "بنك التنمية المحمية"عمى قرض من  11/13/1130بتاريخ تحصمت نفرض أن المؤسسة  :ثانيا
 .13/31/1130بتاريخ ُتستحق  دفعة األولىال، بفائدة مركبة ثابتة ةدفعات سنوي 10      

 استخرجنا المعمومات التالية:من جدول استيالك ىذا القرض 
 دج. 01100,30 األول يساوي االستيالك  -
 .دج 0,011,21 يساوي انياالستيالك الث  -

 المطموب:  
)احسب معدل الفائدة المطبق  -3 )i. 
) احسب مبمغ الدفعة الثابتة -1 )a. 
 احسب مبمغ القرض -1

0( )V. 
 .أنجز السطرين الثاني واألخير من جدول استيالك القرض -0
 .تسديد الدفعة األخيرة عممية ل في الدفتر اليومي لمؤسسة "الطاسيمي"سج   -2

 نقاط( 48)الكمية التكاليف وتحميل حساب  : الجزء الثاني
  "لوازم  " و"البالستيك"" باستعمال مادة  طاوالت " و"كراسي "نوعين من المنتجات وتبيع " "الساحلتنتج مؤسسة 

 استخرجنا المعمومات التالية: 1130 مارسلشير و  
 :المنتجات تامة الصنع خالل الشهرو  والموازم األوليةوضعية المواد  -1

 البيان
 مخزون آخر الشهر لشهرمشتريات و إنتاج ا مخزون أول الشهر

 الكمية
المبمغ 

 )دج(اإلجمالي
 الكمية

المبمغ 
 )دج(اإلجمالي

 الكمية
المبمغ 

 اإلجمالي)دج(
 ..؟.. Kg 11011 2400 Kg 101111 180kg 200 بالستيك

 ..؟.. - 2111, - 2211 - لوازم 
 ..؟.. 01 ..؟.. ..؟.. 12221 01 كراسي

 ..؟.. 31 ..؟.. ..؟.. 2,,0 32 طاوالت

 .حسب ثمن الشراءالموازم عمى البالستيك و  دج توزع 13211 بمغت أعباء الشراء المباشرة: -
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 8من  3صفحة 

 االستعماالت:  -2
 :الجدول التالي يوضح االستعماالت لموحدة المنتجة   

 مباشرة )دقيقة(العاممة اليد ال )دج(الموازم  (Kg) البالستيك انــالبي
 1,5Kg 50 15 الكراسي
 2,8Kg 80 30 الطاوالت

 :مالحظة   
 .Kg 1650  الكمية المستعممة من البالستيك في إنتاج الكراسي ىي  -
 دج لمساعة. 111كمفة اليد العاممة ت -

  :األعباء غير المباشرة -3

 .دج أعباء غير معتبرة 2111 إضافية و عناصردج  2111اعتبار مع خصت في الجدول التالي لُ 

 انـــالبي
 األساسية المراكز المساعدة المراكز
 التوزيع اإلنهاء القولبة التموين الصيانة اإلدارة

 11121 120,2 11111 13021 10111 13021 التوزيع األولي موعمج
       :التوزيع الثانوي

 %11 %11 %11 %11 %31 (%311) اإلدارة -
 3 1 1 1 (31) 1 الصيانة -

 طبيعة وحدة العمل
دج من  3111

 لشراءثمن ا
Kg  بالستيك

 وحدة مباعة وحدة منتجة مستعمل

 المبيعات: -4
 .دج 011سعر بيع الكرسي الواحد  -       
 .دج 3111سعر بيع الطاولة الواحدة  -       

 المطموب:
 .احسب الكمية المستعممة من البالستيك -3
 .الطاوالتمن الكراسي و لكل احسب الكمية المنتجة  -1
 .الطاوالتمن الكراسي و  لكل ةالمباعاحسب الكمية  -1
 .جدول توزيع األعباء غير المباشرة أنجز -0
 .الموازملشراء لكل من البالستيك و احسب تكمفة ا -2
 .الطاوالتتكمفة اإلنتاج لكل من الكراسي و  احسب -0
 ثم النتيجة التحميمية الصافية.نتيجة التحميمية لكل منتج الاحسب سعر التكمفة و  -,     

 

 . (cmup)المرجحة مع مخزون أول المدةلموحدة تقيم اإلخراجات بالتكمفة المتوسطة  مالحظة:
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 8من  4صفحة 

  ط(انق 44)التسويات  – أعمال نهاية السنة :الجزء الثالث
 ىتالك المتزايد تحصمنا عمى ما يمي:ىتالك لمعدات نقل تيتمك بطريقة اإلمن مخطط اإل

 11/13/1131:ءاالقتناتاريخ  -
 القيمة المتبقية معدومةو سنوات  12فعية المدة الن -
  دج 201111بمغت  (13/31/1130)  في نياية السنة الثالثة القيمة المحاسبية الصافية -

  المطموب:
 .األصمية لمعدات النقلالمحاسبية احسب القيمة  -3

 .(13/31/1130) قسط إىتالك السنة الثالثة في الدفتر اليومي لسج  احسب و  -1

محققة ناقص قيمة  (13/31/1132)ىذه المعدات عمى الحساب في نياية السنة الرابعة  تنازلت المؤسسة عن -1
 .دج 301111 بمبمغ

 . د الالزمة لعممية التنازلو قيال لسج      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المىضىع األول انتهى 
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 8من  5صفحة 

 الموضوع الثاني
 

 (8 من 8إلى الصفحة  8من  5صفحات )من الصفحة  4عمى  الثانييحتوي الموضوع 
 

 

 نقاط( 48التسويات ) -: أعمال نهاية السنةالجزء األول
 يمي: قبل الجرد استخرجنا ما 13/31/1130من الدفاتر المحاسبية لمؤسسة " األمير" في    
 أرصدة بعض حسابات ميزان المراجعة: -1  

 دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب

 321111  مؤونة األخطار 323
  1111111 معدات النقل 1311
 1011111  اىتالك معدات النقل 11311

  1211111 مخزونات البضائع 11
  3111111 البضائع المخزنة 111
  212111 الزبائن 033
  111111 اإليجارات 031

 معمومات خاصة بعممية الجرد: -2
 11/31/1130مؤونة األخطار تتعمق بنزاع مع زبون فصمت فيو المحكمة لصالح المؤسسة بتاريخ  - 
       سنوات وقدر سعر بيعيا الصافي  2تيتمك خطيا لمدة  1131/,13/1بتاريخ ةقتنتيا المؤسسامعدات النقل  - 

  دج 1011111بـ  13/31/1130المحتمل بتاريخ     
 ، حيث أثبت الجرد الماديالبضائع مخزوناتتطبق المؤسسة طريقة الجرد المتناوب في تقييم  - 
  دج 1111111أن قيمتيا  
  12، يحتمل عدم تحصيل%(TTC)الرسم  امتضمن دج 100311من بين الزبائن العاديين الزبون " عمي" دينو  - 

 إفالسو. ري  ش  أُ  (TTC)الرسم  امتضمن دج 301011، أما الزبون " يوسف " فدينو من دينو    
  %,3معدل الرسم عمى القيمة المضافة     

 أشير. 0لمدة  13/33/1130جاري ُسدد بتاريخ مبمغ اإليجارات يخص إيجار محل ت - 
 

 :المطموب
  13/31/1130حسب قسط إىتالك معدات النقل في ا -3
  13/31/1130اختبر خسارة قيمة معدات النقل في -1
 ، مع تبرير العمميات الحسابية.13/31/1130سجل قيود التسوية في  -1
 ل إىتالك معدات النقل.من جدو  1132و  1130أنجز السطرين المتعمقين بسنتي  -0
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 8من  6صفحة 

 

 نقاط( 48) حساب وتحميل التكاليف الكمية: الجزء الثاني
  " F" " ولوازم  M2" و"  M1" باستعمال مادتين أوليتين " P2" و"  P1اليضاب" وتبيع منتجين " تنتج مؤسسة " 

 :حيث
   ". F" " والموازم  M1باستعمال المادة األولية "  1و 3" في الورشتين  P1ينتج المنتج " - 

   ". F" " والموازم M2 باستعمال المادة األولية " 1" في الورشة  P2بينما ينتج المنتج "    
 تحصمنا عمى المعمومات التالية: 1132لمفترة المعتبرة شير أفريل   

  ( المخزونات في بداية الشهر:1
 لإلجمالي. دج 132,0,0 بمبمغ M1": kg 3111 المادة األولية "  
 لإلجمالي. دج 10101بمبمغ  M2  :" kg3001المادة األولية "   
 دج F  :"03231" الموازم   
 لإلجمالي. دج 320011وحدة  بمبمغ  P1" :211المنتج "   
 لإلجمالي. دج 11011وحدة  بمبمغ  P2" :321المنتج "  
 دج 1111" بمبمغ  P2ولممنتج "  دج 0111 " بمبمغ  P1إنتاج جاري:  لممنتج "   

 ( مشتريات الشهر: 2
  دج kg  /31بـ  M1": kg 32011 المادة األولية "      

 دج kg /11 بـ  M2 " :kg 31111المادة األولية "  

 دج 21111بـ  " F" الموازم   
 ( اإلنتاج واالستعماالت خالل الشهر:3

                   دج 12"، وما قيمتو M1 من المادة األولية " kg 0,1مال " استعP1 يتطمب إنتاج وحدة من المنتج "
 ". F" الموازم من 

 دج 11"، وما قيمتو M2 من المادة األولية " kg 0,1" استعمال  P2بينما يتطمب إنتاج وحدة من المنتج "
 ". F" من الموازم 

 :( األعباء المباشرة4
 من ثمن الشراء. 1لمشراء: % -
 ،1في الورشة والباقي 3منيا في الورشة 21ساعة يد عمل مباشرة ، % P1  "1111: بالنسبة لممنتج "نتاجلإل -

 ساعة يد عمل مباشرة.  P2  "121أما لممنتج "           
 .في الورشتين دج 121معدل أجرة الساعة            

 : لمتوزيع -
 يوزع عمى أساس عدد الوحدات المباعة. دج 11,11
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 8من  7صفحة 

 

 دج 2111كأعباء غير محممة ومبمغ  دج 1111توزع حسب الجدول التالي مع اعتبار مبمغ : ةاألعباء غير المباشر  (5
 كعناصر إضافية.                

 

 

 التوزيع 1الورشت 3الورشت تمويهال الصياوت اإلدارة بيانال

 مج التوزيع األولي

 :التوزيع الثاووي

 اإلدارة -

 الصياوت -

00111 

 

- 01 

 ـــــ

10011 

 

31 

 01ـ    

31,031 

 

32 

1 

10311 

 

32 

32 

102,1 

 

30 

31 

02321 

 

0 

, 

   طبيعت وحدة العمل
مه  دج 3111

 ثمه  الشراء

ساعت يد عمل 

 مباشرة

ساعت يد عمل 

 مباشرة

وحدة 

 مباعت

 :( اإلنتاج المباع6
 وحدة بسعر P1 :"0111 المنتج "         

 لموحدة. دج 121
 لموحدة. دج 101وحدة بسعر  P2  :"1011المنتج "         

 ( مخزون آخر الشهر:7
 وحدة. P1  :"111المنتج "         
 وحدة. P2  :"311المنتج "         
 المطموب:

 ". P1حد د الكمية المنتجة من المنتج " -3   
 ".P1 في إنتاج المنتج " "M1 د الكميات المستعممة من المادة األولية "حد  -1   
 تمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة.أ -1   
 : من احسب كال -0   

 والتكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة. " F" " فقط والموازم  M1تكمفة شراء المادة األولية "  -أ            
 " والتكمفة المتوسطة المرجحة لموحدة. P1تكمفة إنتاج المنتج " -ب  
 ". P1ج "سعر التكمفة لممنت -ج           
 ". P1النتيجة التحميمية لممنتج " -د  

 .()خسارة دج 2111 " بمغت  P2النتيجة التحميمية لممنتج "  نحسب النتيجة التحميمية الصافية عمما أا -2   
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 8من  8صفحة 

 

 نقاط( 44) االستثماريةالجزء الثالث: تمويل واختيار المشاريع 
 

 تدفع األولىدفعات سنوية ثابتة  1" عمى قرض عادي يسدد بواسطة تحصمت مؤسسة "األمير 1130/,13/1بتاريخ     
 منيا في نياية السنة األولى من تاريخ القرض.    
 من جدول استيالك القرض استخرجنا المعمومات التالية:    
       دج 111110,0010االستيالك الثالث:     
 دج 131111,1,01: االستيالك الخامس    
 :المطموب    
 حسب معدل الفائدة المركبة.ا -3       

 أنجز السطر األول من جدول استيالك القرض. -1       
 ل في دفتر اليومية عممية الحصول عمى القرض وتسديد الدفعة األولى.سج   -1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الثانيالمىضىع انتهى 
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