
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2021دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

تسيير واقتصاد الشعبة:
                      التسيير المحاسبي والماليمادة: اختبار في 

9من  1صفحة 

د 04و سا 40 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 

األول الموضوع
(9  من 0 الصفحة إلى 9 من 1 الصفحة صفحات )من (40) على الموضوع يحتوي

 نقاط(  60الجزء األول: أعمال نهاية السنة )
دمت لك أرصدة بعض الحسابات:ق   13/31/1212اإلنتاجية بتاريخ  " دباغ " المراجعة قبل الجرد لمؤسسةمن ميزان 

دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب
312222مؤونة األخطار353
...؟...معدات النقل  1311
3052222اهتالك معدات النقل 11311
122222المواد األولية واللوازم13
52222  خسائر القيمة عن المواد األولية والتوريدات193
131322الزبائن المشكوك فيهم630
11222خسائر القيمة عن حسابات الزبائن693
612222أقساط التأمينات030

 معلومات الجرد:
لصاال  العامل  12/33/1212مؤونة األخطار متعلقة بنزاع قضاائ  م  أحد العما،  فصالت فيا المحكمة بتاريخ  (1

جل قيد التسديد ف  الدفتر اليوم .  وتم التسديد بشيك بنك   وس 
  ساااااااااعر بيعها الصااااااااااف  المحتمل 23/26/1233سااااااااانوات  تم اقتناؤها بتاريخ  5معدات النقل تهتلك خطيا لمدة  (2

 دج. 322222يقدر بااا  13/31/1212بتاريخ 
  والباق  غير مبرر. %12خسارة قيمة المواد األولية والتوريدات أصبحت مبررة با  (3

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 وضعية الزبائن المشكوك فيهم تتلخص ف : (4
الزبائن 

 المشكوك فيهم
مبلغ الدين متضمن 

 TTCالرسم 
خسارة القيمة بتاريخ 

13/31/1239 
التحصيالت خال، 

 1212دورة 
 الوضعية بتاريخ

13/31/1212 
 نهائ  حالة إفالس  11122 %12  121122 نسيم

الخسارة المتوقعة   59522 ...؟...  ...؟...  مهدي
 من الرصيد 15%

 .%39م سجلة  معد، الرسم على القيمة المضافة المطبق  1212التحصيالت خال، دورة  مالحظة:
 .23/21/1213إلى  23/29/1212أقساط التأمينات المسجلة متعلقة بالفترة من  (5
 دج. 15222بمبلغ  1212من سنة لم تستلم المؤسسة فاتورة الكهرباء والغاز للثالث  األخير  (0

 العمل المطلوب:
م  إظهار العمليات الحسااابية   13/31/1212ساجل ف  الدفتر اليوم  للمؤساسااة قيود التساوية الضارورية بتاريخ  -

 على ورقة اإلجابة.
 

 نقاط(  60)إعداد الكشوف المالية وتحليلها الجزء الثاني: 
 دمت لك المعلومات التالية:ق   13/31/1212"الحكمة" بتاريخ من حساب النتائج حسب الوظيفة لمؤسسة 

 دج. 92222الضرائب واجبة الدف  عن النتائج العادية  -
 .%15معد، الضرائب على النتائج العادية  -
 من النتيجة العملياتية. %12النتيجة المالية ت مثل  -
 دج. 35222األعباء المالية  -
 المنتوجات المالية ...؟... دج. -
 من هامش الرب  اإلجمال . %02العملياتية ت مثل النتيجة  -
 من رقم األعما،. %02كلفة المبيعات ت مثل  -
 من األعباء اإلدارية. 3,1التكاليف التجارية ت مثل  -
 من األعباء العملياتية األخرى. 3,5األعباء اإلدارية ت مثل  -
 دج. 322222األعباء العملياتية األخرى  -
 دج. 12222والمؤونات االسترجاعات عن خسائر القيمة  -
 األعباء العملياتية األخرى.المنتوجات العملياتية األخرى ت مثل ضعف  -
 أعباء( معدومان. –منتوجات وعناصر غير عادية  –)عناصر غير عادية  03  ح/33الحسابان ح/ -
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 العمل المطلوب:
 اإلجابة.أنجز حساب النتائج حسب الوظيفة  م  إظهار العمليات الحسابية على ورقة  (1
 دج. 3122222احسب نسبة المردودية المالية  علما ان مبلغ رؤوس األموا، الخاصة يقدر باااا  (2

 

 نقاط( 60الجزء الثالث: إعداد وتحليل الميزانية الوظيفية )
 التالية:دمت لك المعلومات ق   13/31/1212الميزانية الوظيفية لمؤسسة "صحراء" التجارية بتاريخ  وتحليل من أجل إعداد

 :31/12/2626الميزانية المحاسبية بتاريخ  (1

القيمة  األصول
 اإلجمالية

اإلهتالكات 
وخسائر 
 القيمة

القيمة 
 المبالغ الخصوم  الصافية

  رؤوس األموال الخاصة     األصول غير الجارية
 1980000 رأس الما،  122222 02222 102222 التثبيتات المعنوية 
 - 652222 النتيجة الصافية للسنة المالية  1222222 3122222 1122222 التثبيتات العينية
 1530000 مج رؤوس األموال الخاصة  910222 06222 3222222 التثبيتات المالية 

  الخصوم غير الجارية  3230666 1324666 4506666 مج األصول غير الجارية
 األصول الجارية 
 مخزونات البضائ 

 
122222 

 
30222 

 
116222 

االقتراضات لدى مؤسسات  
 القرض

3122222 

 1266666 مج الخصوم غير الجارية  392222 32222 122222 الزبائن والحسابات الملحقة 
  الخصوم الجارية  162222 - 162222 المدينون اآلخرون 

 660000 الموردون والحسابات الملحقة  512222 - 512222 القيم المنقولة للتوظيف
 300000 الضرائب الدائنة  312222 - 312222 البنوك الحسابات الجارية 

 902222 المساهمات البنكية الجارية  02222 - 02222 الصندوق 
 1920000 مجموع الخصوم الجارية  1414666  20666 1446666 مجموع األصول الجارية
 4056666 العام للخصومالمجموع   4056666 1356666 0666666 المجموع العام لألصول

 معلومات إضافية: (2
 دج حساب األعباء المعاينة مسبقا وه  خارج االستغال،. 12222مبلغ  "ن و ن اآلخر و المدين"من بين  -
 فقط. "التثبيتات ومورد"حساب  "ن والحسابات الملحقةو المورد"يتضمن حساب  -
 يتضمن حساب الضرائب الدائنة ضرائب على رقم األعما، فقط. -
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 العمل المطلوب:
 ما الهدف من إعداد الميزانية الوظيفية؟ (1
   م  إظهار العمليات الحسابية على ورقة اإلجابة.13/31/1212أنجز الميزانية الوظيفية بتاريخ  (2
 احسب كل من:  (3

 رأس الما، العامل الصاف  اإلجمال .  -
 احتياجات رأس الما، العامل. -
 الخزينة الصافية. -
 مالية(.نسبة التحرر المال  )نسبة االستدانة ال -

 عّلق على الوضعية المالية للمؤسسة م  اقتراح الحلو،. (4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 (9  من 9 الصفحة إلى 9 من 5 الصفحة صفحات )من (45) على الموضوع يحتوي

 

 نقاط( 60)الجزء األول: تحليل الكشوفات المالية 
 :" جبل سّدات "لمؤسسة  ينالتالي ينالسند كلدي ليكن

 معلومات متعلقة بقدرة التمويل الذات : :1السند 

 البيان
 المبالغ

+ - 
  ؟؟ للسنة المالية  صافيةالنتيجة ال

  450000 والمؤونات وخسائر القيمةهتالكات االمخصصات 
 21000  والمؤوناتخسائر القيمة  على استرجاع

 15000  فوائض القيمة عن خروج األصو، المثبتة غير المالية 351ح/
  22000 نواقص القيمة عن خروج األصو، المثبتة غير المالية 051ح/

 فوائض القيمة –)فارق التقييم عن أصو، مالية  303+ح/ 305ح/
 + األرباح الصافية عن التناز، عن األصو، المالية(              

 13000 

 نواقص القيمة –)فارق التقييم عن أصو، مالية  003+ح/ 005ح/
  24000 + الخسائر الصافية عن التناز، عن األصو، المالية(              

 ....... ...... المجموع
 1048020 قدرة التمويل الذاتي
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 حسب الطبيعة: النتائج ابأرصدة حس :2السند     

 المبالغ البيان
 ؟؟ والمنتجات الملحقةالمبيعات 

 52222 - ن و اإلنتاج المخزن أو المنتقص من المخز 
 - اإلنتاج المثبت

 - اعانات االستغال، 
 0952222 . انتاج السنة المالية3

 ؟؟ المشتريات المستهلكة
 152222 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى 

 ؟؟ .استهالك السنة المالية1
 1522222 المضافاااااااااااة.القيمة 1

 1322222 أعباء المستخدمين 
 ؟؟ المماثلة المدفوعاتالضرائب والرسوم و 

 ؟؟ .اجمال  فائض االستغال،6
 35222 المنتوجات العملياتية األخرى 
 01222 األعباء العملياتية األخرى 

 ؟؟ مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القيمة
 ؟؟ خسائر القيمة والمؤونات على عاسترجا

 ؟؟ .النتيجة العملياتيااااااااااة5
 61222 المنتوجات المالية
 ؟؟ األعباء المالية

 11222 - .النتيجة الماليااااااااااااااة0
 ؟؟ .النتيجة العادية قبل الضرائب3

 ؟؟ (%39) العاديةالضرائب الواجب دفعها عن النتائج 
 - )تغيرات( عن النتائج العاديةالضرائب المؤجلة 

 ؟؟ .النتيجة الصافية لألنشطة العادية1

 أعباء: معدومان. –منتوجات وحساب عناصر غير عادية  –: حساب عناصر غير عادية مالحظة
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 المطلوب:
 . 3 اعتمادا على السند للسنة المالية احسب النتيجة الصافية (1
  .حسب الطبيعة أكمل حساب النتائج (2
 كل من: احسب  (3

 معد، االدماج. -أ
 .ق عليهاوعلّ  ضافةمتجزئة القيمة النسب   -ب

 
 نقاط( 60) الجزء الثاني: أعمال نهاية السنة
 التالية: المعلوماتاستخرجنا  13/31/1212ف   " النور"من السجالت المحاسبية لشركة 

ّونتالذي كتعويض للعامل " سمير " عن النزاع دج  52222لت الشركة مبلغ جّ دت وس  دّ س   (1 لا مؤونة بنفس مبلغ  ك 
 السنة السابقة.

ّجلت ف  السنة السابقة  الواحد دج للسهم  3062 ثمن شرائهاسهم  522تحوي حافظة األوراق المالية للشركة  (2 وقد س 
دج للسهم  3322سهم بسعر  152عن  الشركة تنازلت 12/20/1212دج  وبتاريخ  35222قيمة با  خسارة

 دج للسهم.  3595 باا 13/31/1212ها ف  السوق بتاريخ سعر  ق در  والباق  3125رقم  الواحد بشيك بنك 
  سنوات 21   مدتها النفعية23/21/1231 بتاريخدج  31222222معدات صناعية بمبلغ على الشركة  حازت (3

 دج  522222 با قيمة ناقصحققت و  على الحساب11/32/1212منها ف   %12تنازلت عن     
 دج. 5192222بمبلغ  13/31/1212الصناعية بتاريخ  السوقية لباق  المعداتالقيمة ق درت    
 جلت لا حينها خسارة قيمةوس   13/31/1239ف  متضمن الرسم دج  595222بمبلغ  " مدين فريدالزبون "  (4

دد  من دينا  %12با          أنا غير قادر  13/31/1212بتاريخ ن يّ ب  دج  وت   111222 مبلغ 1212خال، سنة س 
 (.  % TVA: 39معد، )نهائيا  على التسديد      

 23/33/1212فترة الممتدة من عن الإيجار محل أعباء دج  33222مبلغ  12/32/1212ددت الشركة ف  س   (5
 . علما أن عملية التسديد تم تسجيلها ف  الدفتر اليوم  للشركة ف  حينها.12/25/1213الى 

دج إال أنا لم يرسل لها فاتورة اإلنقاص إلى غاية  16222ات مبلغها وعد المورد " نبيل " الشركة بمنحها محسوم (0
13/31/1212. 

 المطلوب:
 على ورقة اإلجابة.والمعدات الصناعية  م  إظهار العمليات الحسابية  األسهم( سجل عمليت  التناز، عن أ    
 .13/31/1212ب( سجل قيود التسوية الالزمة ف  الدفتر اليوم  لشركة " النور" بتاريخ    
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 نقاط( 60) الجزء الثالث: محاسبة التكاليف
 .21و 23 ورشتينالف   M2و M1المادتين األوليتين  ( باستعما،P2)( وP1منتجين)ال "شيليا"شركة  ت نتج وت بي 

 أعطيت لك المعلومات التالية: 1213 لشهر أفريل  
 المخزون األولي: (1

 الواحد.   لكلغدج لا 3595,0بتكلفة كلغ  M2 :3522المادة األولية  -             
 .للوحدة دج 1622وحدة بتكلفة  622 (:P1) المنتج -             

 مشتريات الفترة:  (2
 الواحد.   للكلغدج  922بسعر  كلغ  M1 :3122المادة األولية  -             
 الواحد.  للكلغ دج  3512بسعر  كلغ M2 :1522المادة األولية  -             

 : على أعباء الشراء المباشرة (3
 دج. M1 :10222المادة األولية  -
 دج . M2  :35222المادة األولية  -

  :انتاج واستعماالت الفترة (4
 . M2من كلغ  1522و  M1من كلغ  322( باستعما، P1المنتج )وحدة من  022 انتاج -
 . M2من  كلغ 3522و  M1 منكلغ  522( باستعما، P2المنتج )وحدة من  622 انتاج -

 : اليد العاملة المباشرة لإلنتاج (5
 دج للساعة الواحدة. 352باأجرة  (P1)ساعة لكل وحدة منتجة من المنتج  21 -
 الواحدة.دج للساعة  352بأجرة  (P2)لكل وحدة منتجة من المنتج ساعة  3,5 -

 : مباشرةاألعباء غير  (0
 عباءأ  دج 5101,52 ومبلغ دج عناصر إضافية 31012 مبلغ االعتبارعين م  األخذ بف  الجدو، التال   ةن  بيّ م       
 غير محملة:     

 التوزي  21ورشة  23ورشة  التموين البيان

 55352 116222 131222 360622 ثانوي التوزي  ال موعمج
دج  3222 طبيعة وحدات العمل

 مشترى 
أولية مواد  كلغ

 مستعملة
ساعة يد عمل 

 ةمباشر 
دج من رقم  3222

 األعما،
 

 : مبيعات الفترة (7
 دج للوحدة.  31222بي   بسعر (P1المنتج )وحدة من  322 -
 دج للوحدة. 33222بي   ربسع (P2المنتج )وحدة من  152 -
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 العمل المطلوب:
 .مباشرةالأتمم جدو، توزي  األعباء غير  (1                 

 .M2 ةالمرجحة للماد والتكلفة الوسطية .M2و M1 األوليتين المادتينحسب تكلفة شراء ا (2
 المرجحة لا.  والتكلفة الوسطية ، فقط (P1)لمنتج انتاج إحسب تكلفة ا (3
   علما ان التكلفة   (P2)و( P1) للمنتجيناإلجمالية  حسب سعر التكلفة والنتيجة التحليليةا (4

 دج للوحدة. 3326,35ه :  (P2)الوسطية المرجحة للمنتج      
 احسب النتيجة التحليلية الصافية .    (5
 
 

 خراجات بالتكلفة الوسطية المرجحة للوحدة لمجموع اإلدخاالت م  مخزون أو، المدة.تقيم اإل مالحظة:
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيانتهى الموضوع 


