
التنقيط سلم
النموذجية العالماتاإلجابة

اجلزئية
العالمة
الكلية

األول ن12:اجلزء
المؤسسة)1 إنشاء تاریخ 04:تحدید

االهتالكـ معدل ، واألدوات بالمعدات الخاصة المعلومات من العمر% 20انطالقا أي
هو لها هو5اإلنتاجي لالهتالك السنوي القسط ومنه :سنوات

56.000.000 ÷ 5 = 11.200.000

أخرى جهة من حتىفإنـ المسجلة االهتالكات بلغت31/12/2007مجموع
االهتالكات33.600.000 تطبیق مدة سنوات3 = 11200000 ÷ 33600000:فتكون

                  01/01/2005

4×1

النقل)2 معدات اهتالك معدل 02  :تحدید

1680000001 = 3 × المعدل× 22400000

0,250,5= 67200000 ÷ 16800000= المعدل

المعدل 0,5%25إذن

بتاریخ)3 التسویة 31/12/200806قیود

/    
682

2943
2944

االهتالكات مخصصات
وأدوات معدات اهتالك
النقل معدات اهتالك

16800000

11200000
5600000

2944
244

النقل معدات اهتالك
النقل معدات

كامل(  بشكل المهتلكة النقل معدات حسابات )إقفال

22400000

22400000

699
4921

استثنائیة مخصصات
سندات قیمة تدني مؤونة

المساهمة
المساهمة(  سندات مؤونة )زیادة

200000

200000

6×1

دائنمدینالبیانح/ر
4922

796

التجهیز سندات قیمة تدني مؤونة
السابقة السنوات تكالیف استرجاع

500000

500000

699

4923

استثنائیة مخصصات
التوظیف سندات قیمة تدني مؤونة

400.000

400.000

699

4970

استثنائیة مخصصات
الزبائن قیمة تدني مؤونة

21.000

21.000
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الثاني نقاط08 الجزء

المستهلكةتحدید)1 األولیة المواد شراء 03تكلفة

 

المخزون المستهلكة=  (  دوران األولیة المواد شراء المخزون÷ تكلفة )متوسط

المستهلكةـ األولیة المواد شراء المخزون= تكلفة المخزون× دوران متوسط

المخزونـ 2)/2مخ+ 1مخ= (متوسط

المخزون 400.000 = 2÷ ) 600.000 + 200.000= (متوسط
      =5 × 400.000 = 2.000.000

4×0,75

المستهلكةتحدید)2 األولیة 1,5  المواد

المستهلكة األولیة المواد شراء المستهلكة= تكلفة األولیة الشراء+ المواد –مصاریف

ـ 779/ح

مستهلكة = 2.000.000 أولیة 46.000–400.000+ مواد

المستهلكة األولیة  1646000=46.000+400.000-2.000.000= المواد

3×0,5

التفاضلي)3 االستغالل تحلیل جدول 3,5إعداد

الجزئیةالمبالغالبیانالرقم %المبالغ

الصافي1 األعمال 6.000.000100رقم

المستهل األولیة 1646000كةالمواد

المتغیرة الشراء 400.000مصاریف

أخرى مختلفة )46000(نواتج

المستعملة اللوازم و المواد شراء 2.000.000تكلفة

المتغیرة اإلنتاج 600.000مصاریف

اإلجمالي لإلنتاج المتغیرة 2.600.000التكلفة

المخزون 0اإلنتاج

ال2 المباعالتكلفة لإلنتاج 33)2600000(2600000متغیرة

المتغیرة3 اإلنتاج تكلفة على 340000057الهامش

المتغیرة4 التوزیع 07)400000(مصاریف

المتغیرة5 التكلفة على 3.000.00050الهامش

اإلجمالیة الثابتة 546000األعباء

مالیة )4000(نواتج

ال6 الصافیةالتكالیف 9)542000(542000ثابتة

االستغالل7 245800041نتیجة

7×0,5
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