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 مديرية الرتبية لوالية األغواط

 14/0�/2019التاريخ:                                                                                �نوية: �ويت صديق

 تاناملدة: ساع                                                                                 ت إ 2املستوى: 

 إختبار الثالثي الثالث يف مادة التسيري املايل واحملاسيب
  اجلزء األول:

 : يلي ما استخرجنا " القدس " ملؤسسة جتارية سيارة اهتالك جدول من

 املطلوب:

 .الالزمة العمليات كل تربير أكمل اجلدول مع-1

 اجلزء الثاين: 

  .خصمها بغرض كمبياالت ثالثة اخلارجي اجلزائري للبنك  "فاقالو " مؤسسة قدمت 2012 سبتمرب 30 بتاريخ

 يوم. 90تستحق الدفع بعد دج 18000قيمتها االمسية  30األوىل رقم  مبيالةالك�
 يوم. 60بعد تحق الدفع تسدج 27000قيمتها االمسية  31الثانية رقم بيالة الكم�
 يوم. 30دج تستحق الدفع بعد 31500قيمتها االمسية  32الثالثة رقم الكمبيالة �

دج لكل ورقة جتارية _ الرسم على 50لكل ورقة جتارية_ عمولة ]بتة  %1_ عمولة متغرية  %9علمت أن معدل اخلصم إذا 
 .%19القيمة املضافة 

 لكل ورقة جتارية.، Aاآلجيو أحسب ، مث Eأحسب اخلصم التجارية   املطلوب:

01/10/2007 �ريخ االقتناء:               سنوات8املدة النفعية: سيارة جتارية                     نوع التثبيت:
 املبلغ القابل لالهتالكالسنوات
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 جلزء الثالث: ا

 خلصت معطيات شهر مارس كما يلي: ،M2و  nM1ستعمال املادتني األوليتني  kPنتاج منتج  "سري�" تقوم املؤسسة

 مشرت\ت الشهر:   )1
 دج/للكلغ .200ب كغ M1 :800املادة �
 دج/للكلغ.160كلغ ب M2 :900املادة �

 نتاج واالستهالكات:اإل)2
كلغ من املادة األولية 850و  M1كلغ من املادة األولية n700ستعمال  Pوحدة من املنتج  1200أنتجت �

M2. 
 األعباء املباشرة:)3

 من مثن الشراء لكل مادة. %5: مصاريف الشراء�
 دج لكل ساعة.210ساعة عمل بسعر  400مصاريف اإلنتاج: �

 خلصت يف اجلدول التايل: األعباء غري املباشرة:)4

 التوزيع 2الورشة 1الورشة التموين البيان
Σ28500 36000 37200 51000 التوزيع الثانوي 

كلغ مادة أولية طبيعة وحدة القياس
 مشرتاة

كلغ مادة أولية 
 مستعملة

دج من رقم 100 وحدة منتجة
 األعمال

 مبيعات الشهر:)5

 دج للوحدة.500بسعر Pوحدة من املنتج  n1140عت 

 املطلوب:

 جدول توزيع األعباء غري املباشرة. أكمل-1
 أحسب تكلفة شراء املواد األولية.-2
 .Pأحسب تكلفة إنتاج املنتج -3
 .Pأحسب سعر التكلفة املنتج -4
 أحسب النتيجة التحليلية.-5

 والنجاحالتوفيق أستاذ املادة يتمىن لكم 
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