
                                                    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

وزارة التربية الوطنية                                                    الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد    

 2010*  دورة مــاي *                            امتحان المستوى          

  سا 10-سا8:التوقيت تسيير محاسبي ومالي : المادة تسيير واقتصاد/  ثا3: المستوى والشعبة

  إجباريين جزأين من الموضوع يتكون
  )نقطة 12........ ( :.........................................................األول الجزء

  :استغاللها عن التالية المعلومات " الرفاهية " مؤسسة لك قدمت

  :31/12/2008 بتاريخ الجرد قبل المراجعة ميزان من مستخرج) أوال

 رقم

 الحساب
 الدائنة األرصدة المدينة األرصدة الحسابات اسم

  56.000.000 وأدوات معدات 243
  22.400.000 النقل معدات 244

 33.600.000  وأدوات معدات اهتالك 2943
 16.800.000  النقل معدات اهتالك 2944

   :31/12/2008 بتاريخ جردية معلومات) ثانيا

 .%   20 هو واألدوات المعدات اهتالك معدل •

  .  إنشائها بتاريخ المؤسسة اقتنتها االستثمارات كل •

  :يلي كما ظهرت السندات وضعية •

 السند نوع
 عدد

 السندات
 االسمية لقيمةا

 للسند السوقية القيمة

 31/12/08 بتاريخ
 للسند السوقية القيمة

 31/12/07 بتاريخ
 1800 1600 2000 1000 المساهمة سندات

 1500 2000 2000 1000 التجهيز سندات

 2200 2000 2400 2000 التوظيف سندات

 ال الـذي  والمبلـغ  ديـن  من عليه ما كل يسدد أن يستطيع وال حادة مالية بأزمة يمر الزبائن أحد أن تبين •

 30 بنـسبة  31/12/2007 بتاريخ مؤونة له شكلت أن سبق أنه علما ،DA48.000 يبلغ  يسدده أن يستطيع

 .DA90.000  البالغ دينه من% 

   :المطلوب

1. المؤسسة هذه إنشاء تاريخ دحد. 

2. النقل معدات اهتالك معدل دحد. 

3. 2008 دورة تسويات اليومية في لسج. 
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  )نقاط 08............................ ( .......................... : ..............الثاني الجزء

   : 2009 سبتمبر بشهر الخاصة المحاسبية دفاترها من المستخرجة التالية المعلومات الهضاب مؤسسة لك قدمت

 .نهايته في وال الشهر ةبداي في ال مخزون إنتاج يوجد وال ، ص وحيدا منتجا المؤسسة تبيع •

  DA 200.000 اللوازم و المواد من المدة أول مخزون •

  DA 600.000 اللوازم و المواد من المدة آخر مخزون •

  DA 400.000 المتغيرة الشراء مصاريف •

 DA 600.000 المتغيرة اإلنتاج مصاريف •

  DA400.000 المتغيرة التوزيع مصاريف •

 DA 546.000 اإلجمالية الثابتة األعباء •

 5: المستهلكة األولية المواد دوران •

 DA 6.000.000 : الفترة مبيعات •

 .مالية نواتج DA 4.000 منها DA 50.000 المختلفة النواتج •

  :   المطلوب

 .المستهلكة األولية المواد لشراء المتغيرة التكلفة حساب )1

 .المستهلكة األولية المادة حساب )2

  .التفاضلي االستغالل تحليل جدول إعداد )3
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