ثانوية الشهيد واعر عبد القادر
المستوى/الشعبة 3:/ثا تسيير واالقتصاد

الفرض الثالثي الثالث في

السنة الدراسية2017-2016:

المدة  2 :سا

الموضوعين التاليين
المترشح أن
يختاروالمحاسبي
المالي
علىالتسيير
مادة

الجزء األول:أعمال نهاية السنة ( 5نقاط)
من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "األضواء " في  2012/12/31استخرجنا أرصدة الحسابات التالية
دائن
مدين
اسم الحساب
رح
 1500000ـ
البناءات
213
ـ
450000
معدات النقل
2182
76500
ـ
اهتالك البناءات
2813
360000
ـ
 28182اهتالك معدات النقل
إليك المعلومات عن عملية الجرد :تطبق المؤسسة االهتالك الخطي
 -1البناءات :تهتلك بمعدل  2 %سنويا ،تم اقتنائهاا بتااري إناااء المؤسساة ماعادا عماارة مااتراة فاي  2011/04/01بقيماة 300000
دج
 2ـ اقتنت معدات النقل عند تاري إنااء المؤسسة
تنازلت المؤسسة في 2012/05/01عن ااحنة لنقل للبضائع ب  150000دج علما أن قيمتها األصلية  210000دج وسجل
المحاسب القيد التالي
150000
512
حـ/البنوك حسابات جارية
150000
2182
حـ/معدات النقل
تنازل عن معدات نقل بايك بنكي
المطلوب :
 .1اوجد تاري إنااء هذه المؤسسة (بداية النااط)
 .2أحسب معدل اهتالك معدات النقل
 .3سجل قيود التسوية الالزمة لعملية التنازل عن معدات النقل
 .4أحسب و سجل إهتالكات دورة  ( 2012البناءات – معدات النقل)
الجزء الثاني  :حساب وتحليل التكاليف ( 15نقطة)
تحتوي إحدى المؤسسات الصناعية على ثالث وراات ( )A3( , )A2( ,)A1حيث :
تنتج الوراة ( )A1منتوجين نصف مصنعين ( )D1و ( )D2أما الوراة ( )A2فتنتج المنتوج التام الصنع( )P1بينما تتولى الورااة
( )A3إنتاج المنتوج التام الصنع (. )P2
يتطلب إنتاج المنتوجين النصف مصنعين ( )D1و ( )D2استعمال المادتين األوليتاين ( )M1و ( )M2أماا إنتااج وحادة مان المنتاوج
( )P1فيحتاج إلى  2وحدة من ( )D1و  3وحدات من ( )D2وما قيمته  300 DAمن اللوزام المختلفة بينما يتطلاب إنتااج وحادة مان
( )P2إلى  4وحدات من ( )D1ووحدة واحدة من ( )D2وما قيمته  400 DAمن اللوازم المختلفة .
يمكن توضيح التحليل الفني للعملية اإلنتاجية كما يلي :

A

اللوازم المختلفة

()M1
()D1

الورشة A2

الورشةA1

()P1

()D2
الورشة A3

()M2

و للفترة المعتبرة اهر فيفري  2008أعطيت لكم المعلومات التالية :
 -01المخزونات في بداية المدة :
 المادة األولية ( 150 Kg : )M1قيمتها اإلجمالية . 14775 DA
 المادة األولية ( 220 Kg : )M2قيمتها اإلجمالية . 24022 DA
 اللوازم المختلفة . 18700 DA :
 المنتوج ( 20 : )P1وحدة قيمتها اإلجمالية .56700 DA
 المنتوج ( 30 : )P2وحدة قيمتها اإلجمالية .120000 DA

1

اللوازم المختلفة
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()P2

 اإلنتاج الجاري في الوراة ( )A1من 12410 DA : )D1( - :
 (16840 DA : )D2 -02المشتريـــات :
 المادة األولية ( 450 Kg : )M1بسعر . 75 DA/Kg
 المادة األولية ( 580 Kg : )M2بسعر . 95 DA/Kg
 اللوازم المختلفة . 41150 DA :
 -03األعباء المباشرة :
 على الماتريات  12360 DA :توزع على المادتين ( )M1و( )M2حسب الكميات الماتراة .
 على اإلنتاج  - :في الوراة ( 90000 DA : )A1منها  40%لـ ( )D1و الباقي لـ (. )D2
 في الوراة (. 40000 DA : )A2 في الوراة (. 63000 DA : )A3 على التوزيع  66000 DA :توزع على المنتجين ( )P1و ( )P2حسب الكميات المباعة
 -04اإلنتاج واستهالك المواد :
 تم إنتاج  400 :وحدة من ( )D1باستعمال  190 Kgمن ( )M1و  140 Kgمن (. )M2
 تم إنتاج  500 :وحدة من ( )D2باستعمال  310 Kgمن ( )M1و  440 Kgمن (. )M2
مع العلم أنه بقي إنتاج جاري في الوراة ( : )A1من ( )D1كلفته  14110 DAومن ( )D2بـ. 17140 DA
 تم إنتاج  80 :وحدة من (. )P1
 تم إنتاج  50 :وحدة من (. )P2
 -05المبيعــات :
 تم بيع 100 :وحدة من ( )P1بسعر  5000 DAللوحدة .
 تم بيع 65 :وحدة من ( )P2بسعر  6000 DAللوحدة .
 -06األعباء الغير المباشرة :
 يبين الجدول التالي توزيع األعباء الغير مبااارة ماع األخاذ بعاين ااعتباار 6900 DAكأعبااء يار معتبارة و 50000 DAكعناصارإضافية .
المراكز األساسية
المراكز المساعدة
البيـــان
الوراة  A1الوراة  A2الوراة A3
التوزيع
التموين
اإلدارة الصيانة
21235
52975
46975
25375
18400 13840 17700
مج ت األولي
التوزيع الثانوي
21%
15%
15%
15%
10%
24% 100%
 اإلدارة05%
20%
20%
20%
15% 100%
20%
 الصيانة100DA
وحدة منتجة وحدة منتجة وحدة منتجة  100 DAمن
طبيعة وحدة القياس
من ثمن الاراء ()D1 + D2
رقم األعمال
مالحظة  :يتم تقييم المخزونات من المواد األولية والمنتجات التامة الصنع بالتكلفة الوسيطية المرجحة .
العمل المطلوب :
 -01اتمام جدول توزيع األعباء الغير مباارة مع إظهار الحسابات ؟
 -02أحساب تكلفاة اااراء الماواد األولياة ( )M1و ( )M2واللااوازم المختلفاة ثاام أحساب التكلفاة الوساايطية المرجحاة لااـ()M1و()M2
إعداد الجرد الدائم لـ ( )M1و( )M2؟
 -03أحسب تكلفة إنتاج المنتوجات النصف مصنعة ( )D1و( )D2؟
 -04أحسب تكلفة إنتاج المنتوجين التامين الصنع ( )P1و( )P2والتكلفة الوسيطية المرجحة لهما ؟
 -05أحسب سعر التكلفة لـ ( )P1و ( )P2والنتيجة التحليلية اإلجمالية والنتيجة التحليلية الصافية ؟

الموضوع :2
الجزء االول( 14نقاط) حساب التكاليف والنتيجة التحليلية
تنتج مؤسسة "الوئام" منتجين  Aو  Bبإستعمال مادتين اوليتين  Mو  Nولوازم مختلفة  Cكمايلي:
الوراة :1تستعمل المادة  Mللحصول على المنتج الوسيطي" "Sالذي يخزن قبل تحويله للوراة .2
2
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B

الوراة:2تستعمل المنتج الوسيطي " "Sوالمادة األولية  Nولوازم مختلفة  Cللحصول على منتجين التامين  Aو . Bولاهر
نوفمبر من السنة  2014أعطيت المعلومات التالية:
-1مخزون أول الاهر:
المادة األولية  kg 1000 :Mبتكلفة إجمالية DA 35000
المادة األولية  kg 2000: Nبتكلفة اجمالية DA 121000
اللوازم المختلفة DA 250000: C
المنتج الوسيطي" 800: "Sوحدة بتكلفة اجمالية DA 150000
المنتج التام  100:Aوحدة بتكلفة اجمالية DA 70000
المنتج التام  200: Bوحدة بتكلفة اجمالية DA 200000
تكلفة المنتجات الجاري انجازها DA 6200:في الوراة1
و  DA24500في الوراة 2منها  DA12000متعلقة بالمنتج  Aوالباقي للمنتج B
-2ماتريات الاهر:
المادة األولية  2000: Mكلغ بسعر kg/ DA 25
المادة األولية  3000: Nكلغ بسعرkg/ DA 40
-3اإلنتاج واإلستعماات:
تم انتاج  1200وحدة من المنتج الوسيطي " "Sبإستعمال  kg 1.2للوحدة المنتجة من المادة  Mوبقي انتاج جاري تكلفتهDA 11000
إنتاج الاهر لـ  400 Aوحدة بحيث يتطلب انتاج وحدة واحدة 2 :وحدة من ""Sو kg 0.8من المادة  Nو  DA 400مناللوازم  Cو 30دقيقة بتكلفة  DA 200للساعة وبقي انتاج جاري تكلفته DA 8800
إنتاج الاهر لـ  500 Bوحدة بحيث يتطلب انتاج وحدة واحدة  :وحدة من ""Sو kg1.2من المادة  Nو DA 200من اللوازم
 Cو 45دقيقة بتكلفة  DA 300للساعة وبقي انتاج جاري تكلفته DA 11500
-4األعباء المباارة:
على الماتريات DA 100000:توزع على المادتين  Mو Nحسب الكمية الماتراةعلى اإلنتاج:تتطلب إنتاج وحدة واحدة من المنتج " 25 "Sدقيقة بتكلفة  DA 250للساعة الواحدةعلى التوزيع DA 15:للوحدة المباعة من المنتجين  Aو B-5األعباء ير المباارة :ملخصة في الجدول التالي مع األخد بعين اإلعتبار مبلغ  DA 21500كأعباء ير معتبرة 20000
 DAكعناصر اضافية
التوزيع
التموين
البيان
الوراة2
الوراة1
45000
36000
15000
مجموع التوزيع الثانوي 34000
وحدة مباعة
 DA100من الماتريات ساعة عمل مباار وحدة منتجة
طبيعة وحدة العمل
-6المبيعات :؟ وحدة من المنتج التام  Aبسعر  DA 1200للوحدة
؟ وحدة من المنتج التام  Bبسعر  DA 1000للوحدة
المنتج  100=Bوحدة
-7مخزون نهاية الاهر :المنتج  200=Aوحدة
مالحظة :تقيم اإلخراجات بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة مع مخزون اول المدة
المطلوب-1 :اتمام جدول توزيع األعباء ير المباارة
-2أحسب تكلفة الاراء لكل من المادتين  Mو N
-3أحسب تكلفة المنتج الوسيطي ""Sواعداد حساب الجرد الدائم له
-4أحسب تكلفة انتاج المنتجين التامين  Aو B
-5احسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية لكل المنتجين التامين  Aو  Bوالنتيجة الصافية للمحاسبة التحليلية.
الجزء الثاني 06( :نقاط) أعمال نهاية الدورة
إليك ميزان المراجعة قبل الجرد بتاري  2014/12/31لمؤسسة " الوئام " .
دائن
مدين
اسم الحساب
رح
200000
204
برمجيات معلوماتية وماابهها
260000
213
البناءات
2700000
 2182معدات نقل
3
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87500
31200
460000

 2804اهتالك برمجيات معلوماتية وماابهها
 2813اهتالك البناءات
 28182اهتالك معدات نقل
معلومات جردية بتاريخ :2014/12/31
أ-البناءات:تم اقتناءها في بداية نااط المؤسسة وتهتلك خطيا بمعدل . %2
ب-برمجيات معلوماتية وماابهها تم اقتناءها بتاري  ،2012/01/02مدة نفعيتها  10سنوات تهتلك تناقصيا.
بتاري  2014/07/05تنازلت المؤسسة عنها على الحساب بمبلغ (DA 90000العملية لم تسجل بعد).
جـ-معدات نقل تتكون من:
مالحظات
نوع معدات نقل تكلفة الحيازة تاري اقتناء
 2012/02/05 1200000سعر البيع الصافي في  2014/12/31قدر بـ، DA 480000
سيارة سياحية
تهتلك خطيا
 2014/01/02 1500000مدة نفعيتها  5سنوات ،تهتلك تزايديا
عربة احن
العمل المطلوب :
 .1حدد تاري إنااء المؤسسة
 .2سجل قيود التسوية الالزمة في  2014/12/31مع تبرير العمليات الالزمة.

بالتوفيق للجميع في البكالوريا دورة جوان 2017
أستاذ المادة :يوسي قادة
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