
 

  إجباريين جزأين من الموضوع يتكون

  )نقطة 10......... ( :........................................................األول الجزء

 باستعمال" س "المنتج ينتج حيث ،"ص "،" س "المنتجات من نوعين ورشتين في الصناعية" شروق "مؤسسة تنتج

 لك قدمت (N) أكتوبر شهر نتيجة تحديد أجل من و). ن (المادة باستعمال فينتج" ص "المنتج أما ،)م (المادة

  :التالية المعلومات

I .العامة المحاسبة من معلومات :  

  :الشهر أول مخزون. 1

  .للكلغرام/ DA 290 بـ Kg 330) : ن (المادة ، للكلغرام / DA 200 بـ Kg 260) : م (المادة •

 .لإلجمالي DA 115.663 بـ وحدة 200) : س (المنتج •

  .لإلجمالي DA 168.086 ـبـ وحدة 190) : ص (المنتج •

  :الشهر مشتريات. 2

• Kg840 بـ) م (المادة من DA 210 كلغراملل.  

• Kg 920 بـ) ن (المادة من DA 292 للكلغرام.  

  :المباع اإلنتاج. 3

 .للوحدة DA 820 بسعر) س (المنتج من وحدة  550 •

  .للوحدة DA 1100 بسعر) ص (المنتج من وحدة 420 •

  : الشهر آخر مخزون. 4

  .وحدة 190): ص (المنتج ، وحدة 180): س (المنتج ، Kg 80): ن (المادة ، Kg 180) : م (المادة •

II .التحليلية المحاسبة معلومات:  

  : المباشرة غير األعباء. 1

 DA 17000و معتبرة غير أعباء DA14.000 االعتبار في أخذ قد أنه علماً التالي الجدول حسب األقسام بين موزعة

  .إضافية كعناصر

 التوزيع اإلنهاء ورشة التقطيع ورشة التموين البيان
 23280 25650 50400 35200 الثانوي ت مج

 مباعة وحدات منتجة وحدات مباشرة عمل ساعة مشتراة أولية مادة القياس وحدة طبيعة
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 2010*  دورة مــاي *                            امتحان المستوى          

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



 ).ص( للمنتج والباقي) س (للمنتج ساعة 260 منها للساعة DA 225 بـ ساعة 450  :المباشرة األعباء. 2

  .اإلخراجات لتقييم المدة أول مخزون مع C.M.U.P طريقة المؤسسة هذه تطبق : مالحظة
  

  :المطلوب

  " .ص "و" س "المنتجين من المنتجة والكمية األولية المواد من المستعملة الكمية  احسب .1

 .المباشرة غير األعباء توزيع جدول أتمم .2

 .المنتجين تكلفة سعر و المنتجين إنتاج تكلفة و األولية المواد شراء تكلفة أحسب .3

  .الصافية التحليلية ةالنتيج و للمنتجين التحليلية النتيجة احسب .4

  

  )نقاط 10....................... ( ............... : ...............................الثاني الجزء
  . المتساوية المدة نهاية دفعات من سنوية دفعات 8 طريق عن يسدد مبلغاً المؤسسات إحدى اقترضت

  :ضالقر هذا استهالك جدول من استخرجت التالية المعلومات

  DA 206.439,46 : السابع االستهالك

  DA 115..647,66 : السابعة الفائدة

  DA 90.874,92 : الثامنة الفائدة

  

  : المطلوب
 . المطبق المعدل حّدد .1

 . التسديد دفعة مبلغ حّدد .2

 . المقترض المال رأس حّدد .3

 . القرض هذا استهالك جدول من الخامس و الثالث السطر إنجاز .4
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