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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2011دورة

الشعبة و اقتصاد3: المستوى و تسییر محاسبي: المادةثانوي ماليتسییر و

ـة ـالم الع محاور

الموضوع
اإلجابة عناصر

كاملةمجزأة

المباشرة. 1 غیر األعباء توزیع جدول 16 ن:إتمام
الجزء

األول
القیاس.  وحدات عدد .تحدید

المستعملة األولیة المادة :ـ

M1 : (80(المادة 1700 75 1705 kg0.50

M2 : (115(المادة 3600 25 3690 kg0.50

المنتجة الكمیة :ـ

A :(700(المنتج 65 35 7300.50

B:(600(المنتج 65 45 6200.50

األقسام

األعباء

ورشة

العجن

ورشة

القولبة

ورشة

التقطیع

ورشة

اإلنهاء

قسم

التوزیع

ت II26.97532.40014.00020.25013.000مج

ق و مادةكلغرامط

مستعملةأولیة

وحدات

منتجة

ع/سا

مباشرة

اتوحد

منتجة

وحدات

مباعة

ق و 53951350700135013001,25ع

ق و 5242015101,25ت

التكلفة. 2 وسعر اإلنتاج وتكلفة الشراء تكلفة :حساب

شراء تكلفة ـ األولیتینأ :المادتین

األولیة األولیة)M1(المادة )M2(المادة
البیان

مو.سكمو.سك

170084142.800360096345.600المشتریات

الشراء 33.550--10.600--م

الشراء 170090,23153.4003600105,32379.150تكلفة

01,50

كلغرام5395= المجموع

وحدة1350:المجموع
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ـة ـالم الع محاور

ضوعالمو
اإلجابة عناصر

كاملةمجزأة

المرجحة المتوسطة :التكلفة

1

6800 153400
90 /

1780
Mcump DA kg0.50

2

10925 379150
105 /

3715
Mcump DA kg0.50

اإلنتاج تكلفة ـ )ن4...( : ب

)B(المنتج)A(المنتج

ل لجزءتابع

األول

البیان
مو.سكمو.سك

M1(،(M2)170590153.4503690105387.450(ةالماد

المباشرة العاملة 32020064.00038020076.000الید

العجن 170558.5253690518.450ورشة

القولبة 7302417.5206202414.880ورشة

التقطیع 320206.400380207.600ورشة

اإلنهاء 7301510.950620159.300ورشة

مدة أول جاري 10.450إنتاج

مدة آخر جاري -8.000إنتاج

اإلنتاج 730371,63271.295620815,61505.680تكلفة

0,25

 ×16

المرجحة المتوسطة :التكلفة

( )

13285 271295
372 /

745
Acump DA U0,50

( )

36690 505680
816 /

665
Bcump DA U0,50

التكلفة سعر ـ :ج

)B(المنتج)A(المنتج
البیان

مو.سكمو.سك

المباع 700372260.400600816489.600اإلنتاج

التوزیع 700107.000600106.000قسم

التكلفة 700382267.400600826495.600سعر

01,50
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ـة ـالم الع محاور

ضوعالمو
ـة ـ ـاب اإلج ـر ـ ـاص ـن ع

كاملةمجزأة

والصافیة. 3 اإلجمالیة التحلیلیة النتیجة :حساب

اإلجمالیة التحلیلیة النتیجة ـ :أ

)B(المنتج)A(المنتج

ل لجزءتابع

األول
البیان

مو.سكمو.سك

األعمال 700573401.1006001.239743.400رقم

التكلفة 700382267.400600826495.600سعر

إ ت 247.800--133.700--جمالیةن

01,50

الصافیةب التحلیلیة :النتیجة

دائنمدینالبیان

إ ت A(133.700(ن

إ ت B(247.800(ن

إضافیة 14.700أعباء

معتبرة غیر 6.200أعباء

01

صافیةن 390.000ت

الموظف المال رأس ن04:حساب

ومنهaلیكن الموظف المال رأس نصف :هو

الجزء

الثاني
10

1 1 1 (1,1) ...................(1)I A a I a a01

8

2 2 2 (1,11) .....................(2)I A a I a a01

1:                                       لدینا 2 108.685,51I I

نضع )2) + (1(ومنه
10 8

10 8

(1,1) (1,11) 108685,51

(1,1) 1 (1,11) 1 108685,51

(2,898280229)=108685,51

108685,51
37500 

2,898280229

a a a a

a

a

a DA

01

هو الموظف المال رأس 37500: ومنه 2 75 .000  DA01


