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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                   

الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                                        وزارة التربية الوطنية

 2010*  اي دورة م*         امتحان المستوى                             

  سا 10 -سا 8 :التوقيت تسيير محاسبي ومالي : المادة تسيير واقتصاد/  ثا3: المستوى والشعبة

  إجباريين جزأين من الموضوع يتكون

  )نقطة 12:( األول الجزء

  :التالية المعلومات لك أعطيت سساتالمؤ إلحدى 2008 سنة نهاية حسابات تسوية أجل من

  : المخزونات حسابات.1

 تكلفة الشراء نوع المخزون
المؤونة بتاريخ 

31/12/2007 
 31/12/2008معلومات عن  الجرد بتاريخ 

 أصبحت المؤونة بال مبرر 5900 39200 مواد و لوازم

 المؤونةتم بيع كل المنتج ، لم يسجل أي قيد عن 4600 25500 منتج تام  الصنع  أ

  40000 12900 54500 منتج تام  الصنع  ب

  :حالة السندات تظهر كما يلي. 2

 31/12/2008نتيجة الجرد بتاريخ  31/12/2007المؤونة بتاريخ  القيمة االسمية نوع السندات

 15000 60000 سندات المساهمة

كل السندات تم بيعها خالل شهر ديسمبر 

  .DA54.000بشيك بنكي بـمبلغ  

 ).جل قيد استالم الشيك فقطس(

 DA 42.000القيمة السوقية  12.000 60.000 سندات التوظيف

  : وضعية الزبائن المشكوك فيهم تظهر كما يلي .3

 31/12/2008المالحظة بتاريخ  31/12/2007المؤونة  مبلغ الدين الزبائن

 للترصيد حيث دفع ما عليه خالل شهر ديسمبر  40.000 90.000 رضواني

 .الزبون غير قادر على التسديد نهائياً 36.000 60.000 محمودي

 55.000يستطيع تسديد مبلغ  ال شيء 89.000 فريد
  

   :المطلوب

   .31/12/2008ل قيود التسوية المناسبة بتاريخ سّج  
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  ) نقاط08( :الجزء الثاني 

  :قدمت لك إحدى المؤسسات الصناعية البيانات التالية         

  .DA 2.730.000ال الصافي للفترةرقم األعم •

  ) . رصيد دائن (DA210.000 اإلنتاج المخزون  •

 مواد أولية استهلكت في عملية اإلنتاج والباقي لوازم  %85 منها DA600.000المواد واللوازم المستهلكة  •

  .استهلكت في  األقسام المتجانسة للمؤسسة

   .DA90.000الخدمات  •

   .DA114.000مصاريف المستخدمين  •

   .DA150.000مخصصات االهتالكات و المؤونات  •

   .DA36.000الضرائب و الرسوم  •

   .DA30.000المصاريف المالية  •

   . DA18.000المصاريف المتنوعة  •

   نواتج مالية،DA6.000منها DA24.000كما بلغت النواتج المختلفة  •

  :جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف بالنسب •

 الوظائف

التوزيع اإلدارة و المالية اإلنتاج الشراء

المجموع 

 الموزع
 األعباء

  61/حـ  % 25  %25  %40  % 10

%25 %25 35% %15   62/حـ 

  68-63حـ  35% 25% %20 %20

 المجموع     

  

  : المطلوب

  .إعداد جدول حسابات النتائج لهذه المؤسسة .1

  . إتمام جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف .2

  .لوظيفيانجاز جدول تحليل االستغالل ا .3
                     


