
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

                               الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد         وزارة التربية الوطنية        

 2010 دورة ماي –تصميم إجابة امتحان المستوى 

  و ماليتسيير محاسبي: المـادة  اقتصادو  ثانوي تسيير3: المستوى و الشعبة
 

محاور  العـالمـة

 الموضوع
 عـنـاصــر اإلجـابــة

 كاملة مجزأة

 12ن    الجزء األول

        
 

)1( 
 

    

    5900 مؤونة تدني المواد و اللوازم    391
  5900    تكاليف السنوات السابقةعاسترجا  796  
     )إنقاص المؤونة(    

    4600 المنتجات التامة  أمؤونة تدني     395
  4600   بقة تكاليف السنوات الساعاسترجا  796  
        
      //   

    
  

  

   1600 مخصصات استثنائية    699
  395  
    

  مؤونة تدني المنتجات التامة  ب
    )المؤونة زيادة(

1600 

        
      )2(   

    

    15.000  مؤونة تدني سندات المساهمة   4921
قيمة عناصر األصول األخرى     693

   عنها المتنازل
45.000    

  سندات المساهمة  421  
  )ترصيد حسابي المؤونة و السندات(

  60.000  
          

//  
  

    
    6.000 مخصصات استثنائية    699

  مؤونة تدني سندات التوظيف 4923  
  6.000    )زيادة المؤونة(

 
        

 
)3( 

 
    

    40.000 مؤونة تدني الزبائن   4970
  40.000    رجاع تكاليف السنوات السابقةاست  796  
      )رضوانيإلغاء المؤونة للزبون (    

        
  

  
  

    

    60.000 دیون معدومة    694
  الزبائن  470  

  
  60.000  

        
  

//  
  

    

    36.000 مؤونة تدني الزبائن   4970
  36.000    استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796  
      )محمودين استعمال مؤونة الزبو(    
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//  
  

    

    34.000 مخصصات استثنائية    699
  34.000    مؤونة تدني الزبائن 4970  
      )فريدلزبون ل مؤونة تكوين(    

  
    

  

 08 ن    الجزء الثاني  

    .إعداد جدول حسابات النتائج لهذه المؤسسة )1  

 دائن مدين اسم الحسابرح  
 2730000   اإلنتاج المباع71
 210000   إنتاج مخزون72
   600000 المواد و اللوازم المستهلكة61
   90000 خدمات62
 2250000   القيمة المضافة81
 2250000   القيمة المضافة81
 24000   النواتج المختلفة77
   114000 مصاریف المستخدمين63
   36000 الضرائب و الرسوم64
   30000 ليةالمصاریف الما65
   18000 مصاریف المتنوعة66
   150000مخصصات االهتالآات و المؤونات68
   1926000   نتيجة االستغالل83

 

 

2×1  

 

    جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف )2  

 الوظائف  
اإلدارة و  
 الشراء اإلنتاج التوزيع المالية

المجموع 
  األعباء  الموزع

  61/حـ  90000 22500 22500 36000 9000
  62/حـ  90000 13500 31500 22500 22500

69600 69600 87000 121800 /  إلى حـ 63/حـ  348000
68  

101100 128100 141000 157800    المجموع 528000
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    جدول تحليل االستغالل الوظيفي )3  

  المبالغ  المبالغ  البيان  الرقم  
 %  الجزئية

  100  2730000    صافيرقم األعمال ال  1
 )21( )580800(    تكلفة إنتاج المنتجات المباعة  2

      510000  المواد األولية المستهلكة(+)  
      157800  مصاریف الشراء(+)   
      141000  مصاریف اإلنتاج(+)   
النواتج المختلفة ) -(  

      )18000(  )779/حـ(األخرى
      790800  تكلفة اإلنتاج اإلجمالية  
   تاج المخزوناإلن) -(  

)210000(     

الهامش على تكلفة إنتاج   3
  79  2149200    المنتجات المباعة

  )5( )128100(    مصاريف التوزيع  4
  74  2021100    الهامش على تكلفة التوزيع  5
مصاريف اإلدارة و المالية   6

  )3 (  )95100(    الصافية

مصاریف اإلدارة و المالية   
      101100  اإلجمالية

      )6000(  )770/حـ(واتج المالية الن) -(  
    71  1926000    نتيجة االستغالل  7
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