
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 6106/6107السنة الدراسٌة :متقن زغدانً بلقاسم 

 تسٌٌر واقتصاد 3المستوى :أم البواقً

 ساعات 4المدة : األستاذة : ساٌحً أحالم

التصحٌح النموذجً لالختبار التجرٌبً فً مادة التسٌٌر المحاسبً والمالً

 الموضوع األول:

 أعمال نهاٌة السنة:نقاط(:16الجزء األول : )

 :30/06/6106تسجٌل قٌود التسوٌة الضرورٌة لمؤسسة التفاؤل بتارٌخ :

0) 
683

058 

30/06/6106 
أصول –مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة 

 غٌر جارٌة
 المؤونات األخرى لألعباء 

 نة المؤونةمعاٌ

075111 
075111 

6) 
680 

6805 

6905 

      30/06/6106 
أصول –المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة 

 غٌر جارٌة

 تقنٌةاهتالك المنشآت ال 
خسائر القٌمة عن المنشآت  

 التقنٌة
 تسجٌل اهتالك وخسارة القٌمة عن المنشآت التقنٌة

03111 

5411 

7611 

3) 
680 

6808 

30/06/6106 
أصول –المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة 

 غٌر جارٌة
اهتالك  

 معدات مكتب
 تسجٌل قسط االهتالك المكمل لسنة التنازل

481111 
481111 

506 

6808 

656 
603 

30/06/6106 
 البنوك الحسابات الجارٌة

 اهتالك معدات مكتب
 نواقص القٌمة عن خروج األصول المثبتة غٌر المالٌة

 معدات مكتب     
 تسجٌل عملٌة التنازل عن معدات مكتب مع ناقص قٌمة

841111 

6061111 

311111 
3311111 

4) 
391 

31 

30/06/6106 
 خسائر القٌمة عن مخزونات البضائع
 مخزونات البضائع     

 القٌمة عن البضاعة المباعة ترصٌد خسارة 

396111 
396111 

49



Prtv==396111 

5) 
376 

386 

30/06/6106 
 التموٌنات التً فً الخارج

 التموٌنات األخرى المخزنة     
 تسوٌة حساب المشترٌات

088111 
088111 

685 
396 

30/06/6106 
 أ جارٌة-مخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمةال

 خسائر القٌمة عن التموٌنات األخرى     
 معاٌنة خسارة القٌمة

06111 
06111 

6) 
696 

786 

30/06/6106 
 خسائر القيمة عن المساهمات وحسابات دائنة مرتبطة بمساهمات

 الٌة عن خسائر القٌمة والمؤوناتماسترجاعات       
 تخفٌض خسارة القٌمة عن سندات المساهمة

05111 
051111 

7) 
400 

406 

30/06/6106 
 الزبائن

 الزبائن المشكوك فٌهم  
 تحوٌل الزبون سمٌر إلى زبون عادي

634111 
634111 

490 
785 

30/06/6106 
 خسائر القٌمة عن حسابات الزبائن

 أ جارٌة-استرجاعات االستغالل عن خسائر القٌمة والمؤونات  
 إلغاء خسارة القٌمة عن حساب الزبون سمٌر

011111 
011111 

654 

4457 
400 

30/06/6106 
 خسائر عن الحسابات الدائنة غٌر قابلة للتحصٌل

 الرسم على القٌمة المضافة المحصل
 الزبائن)أنور( 

 ترصٌد حسابات الزبون أنور الذي غادر البالد

676111 

64641 
308641 

8) 
506 

400 

768 

30/06/6106 
 البنوك الحسابات الجارٌة

 الزبائن)شرٌف( 
 المنتوجات المالٌة األخرى  

 تسوٌة حساب البنك

451111 
374111 

76111 

667 
506 

30/06/6106 
 خدمات مصرفٌة وما شابهها

 البنوك الحسابات الجارٌة     
 تسوٌة حساب البنك

48111 
48111 

 اختٌار المشارٌع االستثمارٌة:نقاط(:16الجزء الثانً:)

 أوال:

 ٌف:حساب القٌمة المكتسبة )الرصٌد(فً نهاٌة مدة التوظ



(   ) 
a=nA 

280000da310125)=.4)64963930= 
(    ) 

n=A 

 من خالل معٌار القٌمة الحالٌة الصافٌة: bوaثانٌا:المقارنة بٌن اآللة 

Van=∑caf(   ) +vr(   ) -i0 

Van(a)=90000(1.1)-1+120000(1.1)-2+124000(1.1)-3+87000(1.1)-5 

 =81818.18+99173.55+93163.03+59422.17+37255.28-250000 

=120832.21 

Van(b)=100000(1.01)-1+135000(1.1)-2+138000(1.1)-3+120000(1.1)-4 +80000(1.1)-5-280000 

Van(b)=157796.1125 

 ألنها األكثر مردودٌة . bكال اآللتٌن لهما مردودٌة ،لكن ننصح المؤسسة باقتناء اآللة

 نقاط(:18ء الثالث:محاسبة تحلٌلٌة:)الجز

 .إتمام جدول توزٌع األعباء غٌر المباشرة على األقسام المتجانسة:0

 األقسام الرئٌسٌة األقسام المساعدة البٌان

 التوزٌع التعبئة المعاٌرة التموٌن الصٌانة اإلدارة

 ت األولً∑
 التوزٌع الثانوي:

 اإلدارة  
 الصٌانة 

68111 

(81111) 

06111 

88111 

06111 

(011111) 

016111 

06111 

08111 

77511 

61111 

31111 

66511 

61111 

31111 

054111 

06111 

01111 

 076111 006511 067511 041111 1 1 التوزٌع الثانوي ∑

 وحدة مباعة وحدة منتجة كمٌة مستعملة كمٌة مشتراة طبٌعة وحدة القٌاس

 00111 06511 46511 35111 عدد وحدات القٌاس

 06 9 3 4 تكلفة وحدة القٌاس

 .حساب تكلفة شراء المواد األولٌة:6

 تكلفة الشراء =ثمن الشراء +أعباء الشراء المباشرة +أعباء الشراء غٌر المباشرة

 m2المادة  m1المادة  البٌان

q p Q*p q p Q*p
 ثمن الشراء

 أعباء الشراء المباشرة
أعباء الشراء غٌر المباشرة 

61111 

61111 

61111 

65 

5 
4 

0311111 

011111 

81111 

05111 

05111 

05111 

31 

5 
4 

451111 

75111 

61111 



 585111 05111 0481111 61111 تكلفة شراء الفترة

 81111 36 6511 511111 51 01111 مخزون بداٌة المدة

 665111 38 07511 0981111 66 31111 تكلفة الشراء اإلجمالٌة

 إنتاج المنتجات التامة:.حساب تكلفة 3

 تكلفة اإلنتاج=تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة+أعباء اإلنتاج المباشرة+أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة

p2العطر p1العطر  البٌان

q p Q*p q p Q*p
 :تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة

 :m1المادة األولٌة  

 :m2ولٌةالمادة األ 
 أعباء اإلنتاج المباشرة:

 ورشة المعاٌرة     
 ورشة التعبئة     

 :غٌر المباشرة  اإلنتاجأعباء 
 ورشة المعاٌرة     
 ورشة التعبئة 

05111 

01111 

7511 

461 

65111 

7511 

66 

38 

01 

75 

3 
9 

991111 

381111 

75111 

30511 

75111 

67511 

01111 

7511 

5111 

681 

07511 

5111 

66 

38 

01 

75 

3 
9 

661111 

685111 

51111 

60111 

56511 

45111 

 0003511 5111 0609111 7511 الفترة إنتاجتكلفة
 076151 513 351 375111 751 511 مخزون بداٌة المدة

 0689551 640914 5351 0994111 649965 8111 اإلجمالٌة اإلنتاجتكلفة 

 . حساب سعر التكلفة+4

 سعر التكلفة= تكلفة إنتاج المنتجات المباعة +أعباء التوزٌع المباشرة+أعباء التوزٌع غٌر المباشرة:

p2العطر p1العطر  البٌان

q p Q*p q p Q*p
 تكلفة إنتاج المنتجات المباعة:

 أعباء التوزٌع المباشرة:
 مباشرة :أعباء التوزٌع غٌر ال

 )قسم التوزٌع(

6111 

6111

649965 

06 

0495511 

641111 

96111 

5111 

5111

640914 

06

0615611 

311111 

81111 

 0585611 5111 0830511 6111 سعر التكلفة

 سعر التكلفة–.حساب النتٌجة التحلٌلٌة :النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة=رقم األعمال 5

 P1 P2 البٌان

q p Q*p q p Q*p
 رقم األعمال
 سعرالتكلفة

6111 411 6411111 

0830511- 

5111 611 3111111 

-0585611 

 0404811 568511 النتٌجة التحلٌلٌة



 .حساب النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة:6

 أعباء غٌر معتبرة +عناصر إضافٌة–النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة=ن ت اإلجمالٌة 

 - + البٌان

 p1النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة:
 P2       

 األعباء غبر المعتبرة
 العناصر اإلضافٌة

568511 

0404811 

5111 

6651 

 0986151 النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة

 .معادلة النتٌجة:7

 % المبلغ البٌان

Ca 

cv
6411111 

(0511111) 

011 

6695 

Mcv 

cf
911111 

(330511) 

3795 

03.8065 

r568511 6396875 

331500-Y=0.375 

 حساب عتبة المردودٌة بالقٌمة:

Sr=  884111   =19375 sr=331500  

حساب عتبة المردودٌة بالكمٌة: 

2210/400=884000r/pvu==s0Q 

 تحدٌد تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة:

 Pm=(sr/ca*)06(=6411111/884000*)06شهر=4.42

 .nماي 13تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة:



 التصحٌح النموذجً للموضوع الثانً:

 الجزء األول: حساب النتائج :

 .حساب النتائج حسب الوظٌفة:0

 المبلغ البٌان

 0111111 م األعمال.رق0

 .كلفة المبٌعات:6

 610حـ/  
 أعباء الشراء 
 أعباء اإلنتاج 

 إنتاج مخزن 76حـ/- 

(611111) 

611111 

011111 

411111 

(011111) 

 411111. هامش الربح اإلجمال3ً

 المنتوجات العملٌاتٌة األخرى
 األعباء العملٌاتٌة األخرى

 تكالٌف تجارٌة
 تكالٌف إدارٌة

 جاعات االستغالل عن خسائر القٌمة والمؤوناتاستر

71111 

(35111) 

(045111) 

(061111) 

81111 

 651111 .النتٌجة العملٌاتٌة4

 منتوجات مالٌة
 أعباء مالٌة

011111 

51111 

 51111 . النتٌجة المالٌة5

 311111 .النتٌجة العادٌة قبل الضرائب6

 %09الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادٌة 
 الضرائب المؤجلة )تغٌرات( الواجب دفعها على ن العادٌة

57111 
- 

 643111 . النتٌجة الصافٌة لألنشطة العادٌة7

 - . النتٌجة غٌر العادٌة8

 643111 .صافً النتٌجة للسنة المالٌة9

 ثانٌا: حساب النتائج التفاضلً:

 % المبلغ البٌان

 caرقم األعمال: .0
 cvالتكلفة المتغٌرة: .6

0111111 

611111 

011 

61 

mcvالهامش على التكلفة المتغٌرة:  .3
 األعباء الثابتة .4

411111 

057111 

41 

0597 

6493 643111 النتٌجة .5
 .تحدٌد عتبة المردودٌة بالقٌمةوبالكمٌة:6

Sr=

1962.5120=157000/80=-=cf/mcvu=157000/2000Q



 التحقٌق:

1962.52500/200==sr/pvu=390Q  2y1  y

 .التمثٌل البٌانً لعتبة المردودٌة بطرٌقة الهامش على التكلفة المتغٌرة واألعباء الثابتة:3

 ،نحدد معادلتٌهما: mcv=cfأي : 1عند عتبة المردودٌة لدٌنا : النتٌجة=

Mcv :y1=0.4x(......0) 

Cf :y2=157000(......6) y1=0.4x                        

 y2=157000  النقاط المساعدة:

x1 0111111 

Y11 411111 

Y2057111 057111 

X  sr=392500 

 .تحدٌد تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة:4

Pm=sr/ca*12=(392500/1000000)*12=4.71

 nماي  60تتحقق عتبة المردودٌة بتارٌخ 

 : استخراج حدود عتبة المردودٌة: لدٌناmcv=cf  ،q(pvu-cvu)=cf
 قٌمتها تحدٌدها حدود عتبة المردودٌة

الحد األدنى لسعر بٌع 

 pvuالوحدة
Pvu=(cf+cv)/q=(157000+600000)/5000 05094 

-q0Q=cf/(pvu-cvu)=157000/(200:الحد األدنى للكمٌة المباعة
120)=1962.5 

096695 

الحد األقصى لتكلفة المتغٌرة 

 cvuللوحدة: 
Cvu=(ca-cf)/q=(1000000-157000)/5000 06896 

 cf Cf=q(pvu-cvu)=5000(200-120) 411111األعباء الثابتة: 

 نقاط(:16الجزء الثانً: )

 أوال : تحلٌل المٌزانٌة الوظٌفٌة:

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول
 االستخدامات الثابتة:
 األصول المتداولة:

 أ متداولة لالستغالل
 أصول م خارج االستغالل

خزٌنة األصول

0375111 

0065111 

666511 

375111 

087511 

55% 

45% 

6695% 

05% 

795%

 الموارد الثابتة:
 األموال الخاصة

 دٌون مالٌة
 الخصوم المتداولة:

 خصوم م لالستغالل
 خارج االستغالل خ م

 خزينة الخصوم

0665111 

0311111 

365111 

875111 

495111
651111 

031111 

65% 

56% 

03% 

35% 

0998%

01% 

596% 

 %011 6511111 الخصوم∑ 011 6511111 األصول∑



 تحلٌل المٌزانٌة بواسطة رأس المال العامل الصافً اإلجمالً:.6

 :frng.حساب أ

 اإلستخدامات الثابتة–لً =الموارد الثابتة رأس المال العامل الصافً اإلجما

Frng=1625000-1375000=250000 

 :bfr.حساب .ب

 الخصوم المتداولة خارج الخزٌنة–االحتٌاجات إلى رأس المال العامل=األصول المتداولة خارج الخزٌنة 

Bfr=(1125000-187500)-(875000-130000)=937500-745000=192500 

 tnة :.حساب الخزٌنة الصافٌ.جـ
 خزٌنة الخصوم–الخزٌنة الصافٌة=خزٌنة األصول 

tn=187500-130000=57500 

 tn=frng-bfr=250000-192500=57500أو:

 .التعلٌق على الوضعٌة المالٌة للمؤسسة:.3

موجب :الموارد الثابتة استطاعت تغطٌة اإلستخدامات الثابتة  frngأوال: قاعدة التوازن الوظٌفً محققة بما أن 

 موجه لتغطٌة األصول المتداولة. والفائض

ثانٌا: قاعدة التوازن المالً محققة ألن الخزٌنة الصافٌة موجبة: المؤسسة تتوفر على موجودات كافٌة للوفاء 

 بالتزاماتها النقدٌة.

،تحظى بثقة دائنٌها وٌمكن لها الحصول  195ثالثا: المؤسسة تتمتع بالتحرر المالً ألن نسبة االستدانة المالٌة >

 على قروض إضافٌة عند الطلب.

 :تحدٌد قٌمة القرض

فإن : 195عندما تصبح نسبة االستدانة المالٌة=
المالٌةالدٌون  خزٌنةالخصوم  

اصةلخاألمواال 
=195 

 =195 

(  )  195000 
 ثانٌا:استهالك القروض:

I1-I2=2262.1155 

I2-I3=2375.2215 

 اٌجاد معدل الفائدة المركبة:. 

1+i= = =1.05  i=5% 

 .انجاز السطر األول والثانً من جدول استهالك القرض: 

 المبلغ فً نهاٌة المدة الدفعة االستهالك الفائدة المبلغ فً بداٌة المدة السنوات

 5   5 5 
 5 5 5 85 88   5 

 .تسجٌل قٌدي استالم القرض وتسدٌد الدفعة األولى: 



 تارٌخ االستالم
 البنوك الحسابات الجارٌة

 اقتراضات لدى مؤسسات القرض
 تسجٌل استالم القرض

   /  /N 
 ات لدى مؤسسات القرضاقتراض

 أعباء الفوائد
 البنوك الحسابات الجارٌة     

 تسجٌل عملٌة تسدٌد الدفعة األولى

 5  

 نقاط(:8 الجزء الثالث:تحلٌل التكالٌف: )

 .تحدٌد الكمٌات المستعملة ،المنتجة، المباعة: 

 :االستعماالت 

 :M1المادة األولٌة :

 +مخ ن+المشترٌات =االستعماالت  مخ 

 =   -  + مخ ن=-+المشترٌات االستعماالت =مخ

 :M2المادة األولٌة : 

  5 =  -    +  8االستعماالت=

 :Tالمنتج نصف المصنع 

 +المنتجات=االستعماالت +مخ ن0مخ 

 وحدة0311=711-6111+1االستعماالت=

 كمٌة المنتجة من الp1 وp2: 

1300=0.2P1+0.5p2……(1) 

2750=0.7P1+0.75P2…..(2) 

 نجد: عند حل جملة معادلتٌن

P1=(1300-0.5p2)/0.2 

2750=0.7(1300-0.5p2)/0.2+0.75P2 

P1=1800وحدة  p2=2000وحدة 

 :الكمٌة المباعة 

 +المنتجات =المبٌعات +مخ ن0مخ :p1 المنتج

 وحدة مباعة0911=411-0811+511المبٌعات =



 :p2المنتج 

 وحدة مباعة6011=011-6111+611المبٌعات=

 . إتمام جدول توزٌع األعباء غٌر المباشرة:6

 :اٌجاد مجموع التوزٌع األولً لقسم التموٌن 
 مرجحة للمواد األولٌة ضمن معطٌات مخ نهاٌة المدة:من عالقة التكلفة الوسطٌة ال

Cmup(m1)=77=
تكلفة الشراء اإلجمالٌة

الكمٌة المشتراة اإلجمالٌة
=
 أعباء التموٌن  )

المدةبداٌة تكلفة شراء الفترة كمٌة مخزون 
=

X=2500*77-130000=62500 

Cmup(m2)=111=    x=81400 

 043911=8140+66511مجموع التوزٌع الثانوي =

061111=63911-043911=63911–مجموع التوزٌع األولً= مجموع التوزٌع الثانوي 
 األقسام الرئٌسٌة المساعدة ماألقسا البٌان

 التوزٌع 3الورشة 6الورشة 0الورشة  التموٌن الصٌانة اإلدارة

 0ت∑
التوزٌع 
 الثانوي:

 اإلدارة 
 الصٌانة 

66111 

(81111) 

04111 

66111 

8111 

(71111) 

061111 

 6411
 07511

95111

09611
01511

069461 

68811
 01511

448511 

06111 

01511 

91111 

0611 

7111 

 98611 475111 068761 064711 043911 1 1 ت الثانوي ∑
 4111 3811 761 / 68781 عدد وحدات القٌاس

 64965 065 666 / 5 تكلفة وحدة القٌاس

X=66000+4/20y…..(1) 

Y=62000+5/50x…..(2) 

X=80000          y=70000 

 .تكلفة الشراء:0

 m2المادة  m1المادة  البٌان

q p Q*p q p Q*p
 ثمن الشراء

 أعباء الشراء المباشرة
أعباء الشراء غٌر المباشرة 

6511 

6511 

06511 

51 

6 
5 

065111 

5111 

66511 

6111 

6111 

06681 

8094 

6 
5 

066811 

4111 

80411 

 648611 6111 096511 6511 تكلفة شراء الفترة

 66611 78965 811 1 1 مخزون بداٌة المدة

 301811 000 6811 096511 77 6511 تكلفة الشراء اإلجمالٌة

 .تكلفة إنتاج المنتج نصف المصنع:6

tالمنتج  البٌان
q p Q*p 

 054111 775 6111 تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة



 0اإلنتاج المباشرة:ورشة أعباء 
 أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة :

  0ورشة 

51111 

064711 

 368711 6111 الفترة إنتاجتكلفة 

 1  1 مخزون بداٌة المدة
 368711 064935 6111 اإلجمالٌة اإلنتاجتكلفة

 .تكلفة إنتاج الخمارات التامة:3

 p2الخمار  p1الخمار  البٌان

q p Q*p q p Q*p
تكلفة إنتاج المنتج نصف مصنع 

t 
تكلفة شراء المادة األولٌة 

 m2المستعملة : 
مباشرة : ورشة اعباء اإلنتاج ال

6 
 3ورشة      

 أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة:

 6ورشة  
 3ورشة 

411 

0411 

411 

411 

6111 

064935 

000 

51 

666 

065 

65741 

055411 

61111 

61111 

88811 

651111 

911 

0351 

361 

361 

0811 

064935 

000 

51 

666 

065 

047905 

049851 

08111 

08111 

79961 

665111 

 638685 0811 599941 6111 تكلفة إنتاج الفترة

 61111 311 611 068851 65797 511 0مخ 

 698685 34993465 6111 768791 6909506 6511 تكلفة اإلنتاج اإلجمالٌة

 :.سعر التكلفة4

 p2الخمار p1الخمار  البٌان

q p Q*p q p Q*p
تكلفةً إنتاج المنتجات 

 المباعة
أعباء التوزٌع المباشرة 

أعباء التوزٌع غٌر 
 المباشرة

6011 

6011 

6011 

690.506 

01 

64965 

60608396 

60111 

50765 

0911 

0911 

0911 

30993465 

01 

64965 

616751975 

09111 

46835 

 676585975 0911 609705.4 6011 سعر التكلفة

 .حساب النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة:5

 p2الخمار p1الخمار  البٌان

q p Q*p q p Q*p
 رقم األعمال
 سعر التكلفة

6011 

6011 

351 735111 

(60970594) 

0911 

0911 

411 761111 

(676585975) 

 87404965 0911 00568496 6011 ن ت إ

 لصافٌة:.حساب النتٌجة التحلٌلٌة ا6

 أعباء غٌر معتبرة +عناصر إضافٌة-p2و p1ت الصافٌة=ن ت اإلجمالٌة ن

 099640935=354695+7111-87404965+00568496الصافٌة= ن ت




