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    ملاظعت فشحُىة2017-2016: العىت الذساظُت 

 البكالوريا التجريبي في مادة التضيير املحاصبي واملالي

  ظاعاث04: اإلاذة 

 على اإلاترشح ان ًخخاس ؤخذ اإلاىضىعين الخالُين

 املوووو  وو 

ذ ( هقاط06):التمرين  وو   :جللذ العشضين الخالُين  وعىذ اجصالها بمىسدها ججذًذ اظدثماساتها  الهذي ئظعتمجٍش

 2العشض  1العشض البُاهاث 

جيلفت الاكخىاء 

مذة الاظخعماٌ 

كُمت اإلاخبلُت 

معذٌ الخدُين اإلاعبم 

ؤظلىب ؤلاهخالن 

معذٌ الضشائب على الاسباح 

1400000 

ظىىاث 5

85000 

%08 

ثابذ 

%25 

1200000 

ظىىاث 5

معذومت 

%08 

ثابذ 

%25 

 1مىتوحات وأعباء العرض 

12345الضىوات

9900001042500108750011100001080000الىىاجج

450000465000480000502500517500ألاعباء

 2العرض CAFالتدفقات الصافية للخسيىة 

12345الضىوات

CAF510000 538125 560625 560625 526875 

 :اإلاعلىب العمل 

ىت  .1 ٌ للعش(CAF)بعذاد حذٌو جذفلاث الخٍض  ؟ ض ألاو

   ؟ 2VAN و 1VANؤخعب اللُمت الحالُت الصافُت للعشضين .2

 ؟ماهي الىصُدت اإلالذمت للماظعت خٌى العشضين  .3

خ " الىجاح "ئظعتلممً ميزان اإلاشاحعت كبل الجشد ( هقاط06): التمرين الثاوي  :  اظخخشحىا اإلاعلىماث الخالُت31/12/2013بخاٍس

ــــابس ح ـــــًاظم الحعــ ًـ ـــــًمــذ ــ دائـ

130 000 بشمجُُاث اإلاعلىماجُت وما شبهها 204

400 000  ظىذاث اإلاعاهمت ألاألاشي 262

30 000 بهخالن بشمجُاث اإلاعلىماجُت وما شابهها2804

51  000ألاعاسة اللُمت عً اإلاعاهماث الحعاباث اإلالحلت  باإلاعاهماث296

100 000 اإلاخضوهاث مً البضائع30

200 000 اإلاىاد ألاولُت31

30  000 ألاعائش اللُمت عً اإلاىاد ألاولُت391

117 000الضبائً   411

 :معلومات الجرد

  ض كذسه   دج 100000العامل عبذ الحم سفع كضُت ضذ اإلااظعت بعذ فصله حععفُا معالبا بخعٍى

  خ خ بوشاء اإلااظعت ،ماعذا بشهامج لدعُير اإلاخضوهاث جم ششائه بخاٍس  ، بمبلغ 01/07/2013 بشمجُاث اإلاعلىماجُت جم اكخىائها بخاٍس

 .(℅10تهخلً بهخالن ألاعي بمعذٌ  ). دج 30000

50
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  ًىضحها الجذٌو الخالي  :  ظىذاث اإلاعاهمت الاألاشي: 

 31/12/2013الععش في  31/12/2012الععش في جيلفت الششاء العذد الىىع 

A100 500 490 500 

B 500  ......600 

خ  . للعهم ،ولم حسجل  العملُت ،علما  ؤنها جمذ بشًُ بىيي/ دج650 بععش B عً ول العىذاث12/11/2013جىاصلذ اإلايشإة بخاٍس

 دج ،الفشق غير مبرس120 000:كذس مخضون البضاعت خعب الجشد اإلاادي ب .

  دج180  000 :31/12/2013اللُمت العىكُت  إلاخضون اإلاىاد ألا ولُت في . 

  مً دًىه℅30سصُذ الضبائً ًدخمل عذم جدصُل ¼ الضبىن مىصف الزي ًلذس دًىه ب .

 الضبىن مىاس الزي ًمثل دًىه باقي سصُذ الضبائً في خالت بفالط ماهذ .

 ت في  :املطلوب ت الضشوٍس ش العملُاث الحعابُت.31/12/2013سجل  كُىد الدعٍى . مع جبًر

: جخم عملُت ؤلاهخاج في وسشخين خُث ؤن". "Aواإلاىخج الخام" "Sمىخجين اإلاىخج الىظُعي"الشائذ"جيخج ماظعت ( هقاط08):التمرين الثالث

". "Sللحصٌى على اإلاىخج الىظُعي" 1M"حعالج اإلاادة ألاولُت  : (1)الىسشت - 

 " "Aللحصٌى على اإلاىخج الخام " 2M"بةضافت اإلاادة ألاولُت " "Sحعالج اإلاىخج الىظُعي : (2)الىسشت - 

ل  : 2012فُما ًلي اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاخدصل عليها في نهاًت شهش ؤفٍش

: مخضون ؤٌو الشهش- 1

. دج51850 هغ  بخيلفت بحمالُت  M125(   :1)اإلاادة ألاولُت - 

.   دج57000هغ  بخيلفت بحمالُت  M 180(   :2)اإلاادة ألاولُت - 

. دج119840 وخذة جيلفتها ؤلاحمالُت A" :      "70اإلاىخج الخام- 

.  دج23500 وخذة جيلفتها ؤلاحمالُت S": "20اإلاىخج الىظُعي- 

(. 1) دج في الىسشت 17436جيلفت اإلاىخجاث الجاسي بهجاصها - 

(. 2) دج في الىسشت 35460جيلفت اإلاىخجاث الجاسي بهجاصها - 

اث الشهش- 2 : مشتًر

. دج للىغ250 هغ بععش M300(: 2)اإلاادة ألاولُت - . دج للىغ350 هغ بععش M325(: 1)اإلاادة ألاولُت - 

 :ؤلاهـخـاج وؤلاظخعماالث - 3

.  دج25336وبلي بهخاج حاسي جيلفخه (1M) هغ مً اإلاادة ألاولُت 380باظخعماٌ ""S وخذة مً اإلاىخج الىظُعي180(: 1)ؤهخجذ الىسشت- 

ليل  (2M) هغ مً اإلاادة ألاولُت 1,5و""S وخذة مً اإلاىخج الىظُعي200باظخعماٌ "  "A وخذة مً اإلاىخج الخام280(: 2)ؤهخجذ الىسشت - 

".   "Aوخذة مىخجت مً اإلاىخج الخام

.  دج ليل هغ مشتري 20: على الششاء - :ألاعباء اإلاباششة - 4

(. 2)والباقي في الىسشت  (1) ظاعت في الىسشت 520منها .  دج للعاعت 35 ظاعت ًذ عاملت مباششة بـ 1300:على ؤلاهخاج - 

. دج ليل وخذة مباعت15:على الخىصَع - 

. دج17500دج وألاعباء ؤلاضافُت 10000علما ؤن ألاعباء غير اإلاعخبرة : ملخصت في الجذٌو الخالي:ألاعباء غير اإلاباششة - 5

اإلاشاهض 

العىاصش   

اإلاشاهض ألاظاظُت اإلاشاهض اإلاعاعذة 

ً الصُاهت ؤلاداسة  الخىصَع ( 2)الىسشت ( 1)الىسشت الخمٍى

مجمىع الخىصَع ألاولي 

الخىصَع الثاهىي 

 ؤلاداسة 

  الصُاهت 

17120 

؟ 

1,5

17200 

1 

؟ 

23700 

2 

2,5

25760 

1,5 

2 

41240 

2,5 

3 

21830 

3 

1 

- - -  مادة ؤولُت مشتراة Kg (اللُاط  )ظبُعت وخذة العمل 

.  دج للىخذة2350بععش "  "A وخذة مً اإلاىخج الخام350   باعذ :مبُعاث الشهش - 6 

لت الخيلفت الىظُعُت اإلاشجحت ارا علمذ ان اإلااظعت :العمل الـمـعـلـىب . جلُم ؤلاألاشاحاث وفم ظٍش

.        ؤجمم حذٌو جىصَع ألاعباء غير اإلاباششة- 1

 مخخلف الخيالُف والىدُجت الخدلُلُت والخدلُلُت الصافُتؤخعب - 2
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 املوووو الثاوي

 ( هقاط06):التمرين  وو 

 في وسشت ؤلاهخاج الىخُذة اإلاىحىدة للفترة اإلاعخبرة شهش  M2 و M1 باظخعماٌ مادجين ؤولُخين B وAو جبُع مىخجينالشائذ جصىع ماظعت 

:  ؤععُذ لىم اإلاعلىماث الخالُت 2017فُفشي 

  :M1حذٌو الجشد الذائم للمادة ألاولُت 

QP-U M QP-U M 

 1مخ

اث  اإلاشتًر

300 

1200

 بظتهالواث 14700 49

 2مخ

600 

ث و م  45ث و م 

  :M2حذٌو الجشد الذائم للمادة ألاولُت 

QP-U M QP-U M 

 1مخ

اث  اإلاشتًر

200 

800

 بظتهالواث 13200 66

 2مخ

400 

ث و م  58ث و م 

 : مخسون أوو املدة .1

دج 13200 ولغ بحمالي كذسه M2 : 200اإلاادة  -دج  14700 ولغ بحمالي كذسه M1 :300اإلاادة   -

  دج للىخذة293 بخيلفت B وخذة مً اإلاىخج360 -

 :املشتريات .2

. دج للىغ 40  ولغ بــ M2 : 800اإلاادة  .دج لليلغ 30 ولغ بـ M1 :1200اإلاادة 

 : املصاريف املباشرة .3

اث  - . دج جىصع على ؤظاط الىمُت اإلاشتراة 16000: على اإلاشتًر

 دج للعاعت الىاخذة 210 ظاعت ًذ عاملت  160: على ؤلاهخاج  -

.دج جىصع بالخىاظب مع الىمُت اإلاباعت 14300: على الخىصَع  -

دج ؤعباء غير 6100  لخصذ ألاعباء غير اإلاباششة عير اإلاباششة بجذٌو الخىصَع الخالي مع اعخباس مبلغ :  عباء غير املباشرة  .4

ا % 10 بعُعتدج و بمعذٌ فائذة 1200000معخبرة و فائذة سؤط اإلااٌ اإلالذس بـ  ظىٍى

التوزيعإلاهتاجالتموينالبيان

5700038500.....................مم التوزيع الثاهوو 

رقم  عماودج من 100- دج من ثمن الشراء100طبيعة وحدة القياش

(Aفي بهخاج M2 و M1جم اظخعماٌ ول الىمُت مً ) Aج  وخذة مً اإلاىذ400  :جم بهخاج :إلاهتاج و الاصتهالك

 : مبيعات الفترة .5

. دج للىخذة 450 وخذة بـ B : 300اإلاىخج -دج للىخذة  400 وخذة بـ A: 350اإلاىخج  -

 :املطلوب 

 .M2 و M1ؤهمل حذٌو الجشد الذائم للمىاد ألاولُت  .1
ً ثم بجمام ؤخعب  .2 جىصَع ألاعباء غير اإلاباششةحذٌو مبلغ كعم الخمٍى

 A جيلفت بهخاج اإلاىخجؤخعب .3

. الىدُجت الخدلُلُت الصافُت وظعش الخيلفت الىدُجت الخدلُلُت  .4
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(  هقاط06):التمرين الثاوي

خ ت الىصش اٌإلااظعت 31/12/2011مً دفاجش اإلاداظبُت بخاٍس : جخصصت في بُع هىع واخذ مً العلع جدصلىا على اإلاعلىماث الخالُتالمججاٍس

 دج 600:ظعش بُع الىخذة 

 x0.6 = y  +180000 : هيألاعماٌ الزي ًمثل سكم x بذاللت yؤلاحمالُتمعادلت الخيالُف 

الخيالُف الثابخت =الىدُجت 

ادة الىمُت اإلاباعت بـ :  جخىكع اإلااظعت 2012باليعبت لعىت  ادة الخيالُف الثابخت بـ %6 ، اهخفاض ظعش بُع الىخذة بـ %10ٍص %12 ٍص

: العمل اإلاعلىب 

 ألاعماٌ الزي ًمثل سكم x بذاللت Rاهخب معادلت الىدُجت  .1

عذدالىخذاث اإلاباعت  واظخيخج  خعاب الىخائج الخفاضليؤهجض .2

اخعب عخبت اإلاشدودًت   .3

( CF = MCv)ث ثا = مثل عخبت اإلاشدودًت معخخذما العالكت هـ ث م  .4

 مارا جلترح على اإلااظعت؟ . 2012ؤخعب جىكعاث ظىت  .5

 ( هقاط08): التمرين الثالث

خ " ألامل"مً دفاجش ماظعت  :  كبل الجشد، اظخخشحىا اإلاعلىماث الخالُت31/12/2013بخاٍس

دائً مذًًالبُان  سكم الحعاب 

 245000ماوهاث ؤألاشي لألعباء  158

 516360.4597اكتراضاث لذي ماظعاث اللشض  164

 ؟؟؟؟؟؟ميشإة جلىُت معذاث وؤدواث صىاعُت   215

 ؟؟؟؟؟اهخالن ميشإة جلىُت معذاث وؤدواث صىاعُت  2815

 240000ؤكعاط الخإمُىاث  616

 100000اداء ألاذماث  706

: معلىماث الجشد

  مذألال شاخىاث للماظعت جتركب اإلااظعت دفع ضعف اإلابلغبوشاءاإلااوهاث ألاألاشي لألعباء وىهذ مً احل  .

  خ آلتجخمثل اإلايشأث الخلىُت معذاث وؤدواث في م كشض ٌعذد 1/1/2011 بهخاحُت اكخنها اإلااظعت بخاٍس  عً ظٍش

ت ثابخت بمبلغ 5بىاظعت  خ 200365.1636 دفعاث ظىٍى ا% 8 بمعذٌ فائذة مشهبت 31/12/2011 دج دفعذ ألاولى بخاٍس . ظىٍى

  ًخ الجشد .  ظىىاث8 ألاعُا إلاذة آلالتتهخل .دج500000كذسث اللُمت العىكُت لها بخاٍس

  خ آلالتؤكعاط الخإمُىاث جخعلم بخامين  .1/3/2013 إلاذة ظىت ظذدث بخاٍس

 خ ؤحشث  .30/4/2014 غاًت بلى 01/9/2013 اإلااظعت مدل مً جاٍس

العمل اإلاعلىب  

. (كُمت اكخىاء آلالت)اخعب مبلغ اللشض  .1

خ  .2 اث الالصم بخاٍس 31/12/2013سجل مخخلف الدعٍى




