
 05/05/2021ي                       التاريخ : فرض قي مادة التسيير المحاسبي و المالت إ                                 03المستوى : 

    2Mو  1Mباستعمال مادتين أوليتين   2Pو  1P" و تبيع نوعين من المنتجين النور  تنتج مؤسسة "            :   الجزء االول
 قدمت لك المعلومات التالية:  2020ولشهر ماي                                 

 المخزون أول الشهر-1

1M   :kg 3000  2دج لإلجمالي.  ،    180000بـM   :kg 2500  دج  لإلجمالي.  157500 بـ 

 : ال شيء 2Pدج  ،   المنتج   650000 وحدة  تكلفتها اإلجمالية    1P   :1500الــمـنـتـج 

 مشتريات الشهر: -2

1M  :kg 9000  : بـkg/ 65   ،           2 دجM    :kg 8500  : بـkg/ 70 دج 

 اإلنتاج و االستعماالت:-3

  2Mمن المادة  kg 2و   1Mمن المادة  kg  1,5وحدة  ، كل وحدة تستعمل  1P ::  2000الــمـنـتـج 

  2Mمن المادة  kg 0,5و   1Mمن المادة  kg  2,5وحدة  ، كل وحدة تستعمل   2P :: 3000الــمـنـتـج 

 األعباء المباشرة: 4

    2Mو  1Mمشترى من  kgدج لكل  10على المشتريات: 

 دج  180دقيقة  ، تكلفة الساعة :   30تتطلب   2Pدقيقة  ،  و كل وحدة من  45تتطلب   1Pكل وحدة منتجة من على اإلنتاج   : 

 لخصت في الجدول التالي:  األعباء غير المباشرة: -5

 

 

 مبيعات الشهر: -6

 دج للوحدة.   500وحدة    ؟    :: 2Pالــمـنـتـج ،        دج للوحدة.    650بسعر وحدة    ؟  : : 1Pالــمـنـتـج 

 المخزون  آخر الشهر  -7

 وحدة   2P ::  200الــمـنـتـج   ، وحدة     1P ::  1000الــمـنـتـج 

 :المطلوب

   2Pو  1Pأحسب الكمية المباعة   -1
 إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة. -2
  . 2Mو  1Mحساب تكلفة الشراء للمادتين  -3
   2Pو  1Pأحسب تكلفة االنتاج لـ   -4

 الجزء الثاني : 

 كما يلي : N/31/12اليك الميزانية الوظيفية لمؤسسة " بن باديس " في 

 األصول المبالغ % الخصوم المبالغ %
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 الموارد الثابتة 

 الموارد الخاصة 

 الديون المالية 
 

 الخصوم المتداولة

 لإلستغالل 

  خارج اإلستغالل 

  خزينة الخصوم 
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270000 

 اإلستخدامات الثابتة
 
 
 

 األصول المتداولة

 لإلستغالل 

  خارج اإلستغالل 

  خزينة األصول 

 المجموع  100 المجموع  100

 معلومات اخرى
  1,4نسبة تمويل االستخدامات الثابتة :             دج    480000راس المال العامل الصافي االجمالي : 

 )سالب( 15000 -احتياجات راس المال خارج االستغالل :                                   دج  270000الخزينة الصافية :  
 % االستخدامات الثابتة 75االصول المتداولة لالستغالل 

 :   المطلوب
 اتمم الميزانية الوظيفية -1
 علق على الوضعية المالية    -3           أحسب احتياجات راس المال العامل و نسبة االستدانة المالية  -2

 

 الـتـوزيـع االنتاج الـتـمـويـن البيان
 36300 100000 87500 التوزيع الثانوي∑ 

دج من رقم األعمال 0010 وحدة منتجة مادة أولية مشتراة Kg طبيعة وحدة القياس  
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