الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
متقن زغداني بلقاسم

السنة الدراسية2017/2016:

أم البواقي

المستوى3:تسيير واقتصاد

األستاذة  :سايحي أحالم

المدة4:ساعات
اإلختبار التجريبي في مادة التسيير المالي والمحاسبي

اختر أحد الموضوعين:
الموضوع األول
الجزء األول06) :نقاط(:أعمال نھاية الدورة:
من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة "التفاؤل" بتاريخ  2016/12/31تحصلنا على المعلومات التالية:
اسم الحساب
رح
المؤونات األخرى لألعباء
158
منشآت تقنية معدات وأدوات صناعية
215
 2183معدات مكتب
مساھمات وحسابات دائنة ملحقة بمساھمات
26
 28183اھتالك معدات مكتب
خسائر القيمة عن المساھمات والحسابات الدائنة المرتبطة بمساھمات
296
مخزونات البضائع
30
التموينات األخرى المخزنة
382
خسائر القيمة عن مخزونات البضائع
390
الزبائن
411
الزبائن المشكوك فيھم
416
خسائر القيمة عن حسابات الزبائن
491
البنوك الحسابات الجارية
512

دائن
150000

مدين
108000
3300000
800000

1680000
25000
10960000
188000
2584000
1614600
234000
100000
1102800

معلومات الجرد:

.1تتعلق المؤونات األخرى لألعباء بإزالة التلوث البيئي والمبلغ المحتمل .DA175000
.2المنشآت التقنية اقتنتھا المؤسسة بتاريخ  2016/09/30تھتلك بمعدل  ، %20تطبق عليھا طريقة اإلھتالك الخطي
،تبين أن سعر بيعھا الصافي بتاريخ .DA95000 :2016/12/31
.3معدات مكتب اقتنتھا المؤسسة بتاريخ  2009/01/02مدتھا النفعية 10سنوات  ،تطبق عليھا طريقة اإلھتالك
المتزايد ،تنازلت عليھا بتاريخ  2016/12/31بشيك بنكي محققة ناقص قيمة بمبلغ . DA300000
.4باعت المؤسسة بضائع بتاريخ  2016/12/01تكلفتھا ،1960000سجل قيد البيع وإخراج البضائع في تاريخه
.5تبين للمؤسسة بتاريخ الجرد أن سعر البيع الصافي للتموينات األخرى .172000
 .6تتلخص وضعية سندات المساھمة فيما يلي:
نوع
السندات
سندات
المساھمة

تاريخ اإلقتناء

عدد
السندات

250 2015/08/01

سعر اقتناء
السند
3200

سعر البيع الصافي
بـ2015/12/31
3100
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سعرالبيع الصافي في
2016/12/31
3160

.7الزبائن المشكوك فيھم:
الزبائن
سمير



الدين  TTCخسارة القيمة في  2015/12/31التحصيالت في  2016الوضعية بتاريخ2016/12/31
سيسدد ما عليه بعد  15يوم
351000
100000 585000
الزبون أنور يقدر دينه بـ  318240متضمن الرسم)، (TTCاتضح للمؤسسة أنه باع كل ممتلكاته وغادر البالد.
مالحظة :الرسم على القيمة المضافة .%17

.8أظھر الكشف المرسل من البنك الوطني للمؤسسة رصيد دائن بمبلغ  ،1504800وبعد مراجعة الحسابين تبين أن
سبب اختالف الرصيدين يعود لألسباب التالية:
المؤسسة لم تسجل العمليات التالية:
 خدمات مصرفية بمبلغ .DA48000
 فوائد لصالح المؤسسة بمبلغ .DA76000
 تحويل مبلغ  DA374000من الزبون شريف إلى حساب المؤسسة.
المطلوب :
سجل قيود التسوية الضرورية لمؤسسة التفاؤل في  2016/12/31مع تبرير العمليات الحسابية الضرورية.
الجزء الثاني  :اختيار المشاريع اإلستثمارية)06نقاط(
أوال:
وظفت مؤسسة "ريتاج"مبلغ  DA 64963.31في نھاية كل سنة ولمدة  4سنوات بمعدل فائدة مركبة  % 5سنويا في
بنك التنمية المحلية.
المطلوب:
احسب رصيد المؤسسة في نھاية مدة التوظيف.
ثانيا:
تريد المؤسسة اقتناء آلة إنتاجية باالعتماد على رصيدھا في البنك بھدف توسيع طاقتھا اإنتاجية  ،وھي مخيرة بين آلتين
 Aأو ، Bتتلخص المعلومات المتعلقة بھما في الجدول أدناه:
البيانات
اآللة B
اآللة A
تكلفة اإلقتناء 280000 250000
 5سنوات
مدة اإلستعمال 5سنوات
0
القيمة المتبقية 0
%10
معدل التحيين %10
التدفقات النقدية الصافية ) (CAFلكل آلة موضحة في الجدول التالي:
5
4
3
2
السنوات 1
اآللة60000 87000 124000 120000 90000 A
اآللة 80000 120000 138000 135000 100000 B
المطلوب:
حدد اآللة التي تنصح مؤسسة "ريتاج" أن تقتنيھا .برر إجابتك.
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الجزء الثالث :محاسبة تحليلية08):نقاط(:
تنتج وتبيع مؤسسة "أريج" نوعين من العطور  P1و  P2باستعمال مادتين أوليتين مستخلص الزھور  M1ومادة
كحولية  ، M2في ورشتين المعايرة والتعبئة وللفترة المعتبرة  :شھر ماي  ، Nقدمت لكم المعلومات التالية:
.1

.2

.3

.4



مخزون 02ماي :N
المادة األولية  KG10000 : M1بسعر KG/ DA50
المادة األولية  KG2500: M2بسعر KG/DA 32
العطر 500: P1وحدة بسعر  DA750للوحدة
العطر  350: P2وحدة بسعر  DA 503للوحدة.
مشتريات شھر ماي:
المادة األولية  KG 20000:M1بسعر  DA 65للكيلوغرام الواحد.
المادة األولية  KG 15000 :M2بسعر  DA 30للكيلوغرام الواحد.
اإلنتاج واإلستعماالت:
إلنتاج 7500وحدة من ،P1تستعمل المؤسسة  KG 15000من المادة األولية ، M1وKG10000من M2
إلنتاج  5000وحدة من  P2تستعمل المؤسسة  KG 10000من المادة األولية  KG7500، M1من M2
األعباء المباشرة:
على الشراء  DA5 :لكل وحدة مشتراة
على اإلنتاج :الورشة:1المعايرة :تكلفت  DA 10لكل وحدة منتجة
الورشة :2التعبئة:استغرقت عملية التعبئة 700ساعة بسعر  DA 75للساعة  ،تتوزع حسب الكميات المنتجة

 على التوزيع%10:من رقم األعمال.
 .5مبيعات الشھر:
المنتج : P1تم بيع  %75الوحدات المنتجة اإلجمالية)تدرج وحدات مخزون بداية المدة(بسعر DA400للوحدة.
المنتج :P2تم بيع كل الوحدات المنتجة في شھر ماي بسعر بيع  DA 600للوحدة.
 .6األعباء غير المباشرة :تتلخص في الجدول أدناه،مع األخذ بعين اإلعتبار 2250أعباء غير معتبرة ،وفائدة
نظرية على رأس مال يقدر بـ ، DA1200000بمعدل فائدة %5سنويا.
األقسام الرئيسية
األقسام المساعدة
البيان
التوزيع
التعبئة
المعايرة
الصيانة التموين
اإلدارة
154000 62500
77500 106000 88000 68000
∑ت1
التوزيع الثانوي:
اإلدارة
%15
%25
%25
%20
%15 %100الصيانة
%10
%30
%30
%18 %100%12
كمية مشتراة كمية مستعملة وحدة منتجة وحدة مباعة
طبيعة وحدة القياس
المطلوب:
.1أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة
.2احسب تكلفة شراء المادتين األوليتين
.3احسب تكلفة اإلنتاج وسعر التكلفة للمنتجينP1و.P2
.4احسب النتيجة التحليلية اإلجمالية والصافية.
.5إذا علمت أن التكلفة المتغيرة تمثل  %62.5من رقم األعمال للمنتج ، P1
استخرج معادلة النتيجة،بداللة رقم األعمال)(X=CA
ثم احسب عتبة المردودية بالقيمة وبالكمية،حدد تاريخ تحقيق عتبة المردودية.
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الموضوع الثاني:
الجزء األول:تحليل حساب النتائج06):نقاط(:
أوال:
من حساب النتائج لمؤسسة "أشواق" اإلنتاجية استخرجنا المعلومات التالية:
المنتوجات العملياتية األخرى70000:دج ،النتيجة العملياتية تمثل  %25من رقم األعمال ،
التكاليف التجارية145000:دج ،أعباء وظيفة اإلدارة 120000:دج  ،ھامش الربح اإلجمالي %40من رقم األعمال،
استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات، 80000:األعباء العملياتية األخرى تمثل نصف المنتوجات العملياتية ،
المنتوجات المالية ضعف األعباء المالية ،النتيجة الصافية = 243000دج ،معدل الضرائب على األرباح،%19
حـ،100000=72/حـ601/وأعباء الشراء وأعباء اإلنتاج تتناسب مباشرة كاألعداد 2 1 4:على الترتيب،
المطلوب :انجز حساب النتائج حسب الوظيفة.
ثانيا :عند تطبيق طريقة التكلفة المتغيرة من طرف مؤسسة "أشواق "تم استخراج المعلومات التالية:
معادلة التكلفة اإلجمالية بداللة رقم األعمالY=0.6X+157000 :
=Xرقم األعمال

=Yالتكلفة االجمالية

المطلوب:
.1انجز حساب النتائج التفاضلي لمؤسسة "أشواق")المختصر(
.2حدد عتبة المردوديةبالقيمة وبالكمية إذا علمت أن سعر بيع الوحدة 200:دج
.3مثل بيانيا عتبة المردوديةبطريقة :الھامش على التكلفة المتغيرة  MCVواألعباء الثابتةCF:
.4حدد تاريخ تحقيق عتبة المردودية،ثم استخرج حدود عتبة المردودية.
الجزء الثاني :تحليل الميزانية الوظيفية06):نقاط(
أوال:
إليك الميزانية الوظيفية لمؤسسة "ريان" :
الخصوم
%
المبالغ
األصول
اإلستخدامات الثابتة:
 .........الموارد الثابتة :
....................
األموال الخاصة
األصول المتداولة:
 %45 ......................الديون المالية
لالستغالل
أصول متداولة
 22.5% .....................الخصوم المتداولة:
أصول متداولة خارج إستغالل
خصوم متداولة لالستغالل
....... ......................
خصوم م خارج االستغالل
........ ......................
خزينة األصول
خزينة الخصوم

∑األصول
معلومات إضافية:

∑ %100 ......................الخصوم

المبالغ
....................
....................
....................
....................
....................
250000
................
....................

نسبة االستدانة المالية=0.35
إحتياجات رأس المال العامل خارج االستغاللBFRHE=125000:
المطلوب:
.1أتمم الميزانية الوظيفية.
 .2حلل الميزانية الوظيفية بواسطة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي ومختلف عناصره
.3علق على الوضعية المالية للمؤسسة
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%
%65
.........
.........
.........
.........
%10
5.2%
.........

تريد المؤسسة الحصول على قرض من البنك القتناء برمجيات حديثة تمكنھا من تطوير نشاطھا المعلوماتي حيث تصبح
نسبة االستدانة المالية=0.5
 حدد قيمة القرض،
ثانيا:
وافق البنك على منحھا قرض يسدد على 4دفعات سنوية ثابتة تسدد األولى منھا في نھاية السنة األولى ،قيمة الدفعة تقدر
بـ DA54992.31أما الفرق بين الفائدتين األولى والثانيةI1-I2=764.54 :
المطلوب:
.1احسب معدل الفائدة المركبة
.2انجز السطر األول والثاني من جدول استھالك القرض مع تبرير العمليات الحسابية
.3سجل قيدي استالم القرض وتسديد الدفعة األولى.
الجزء الثالث:محاسبة التكاليف 08) :نقاط (:
تنتج مؤسسة " شموخ" لصناعة األخمرة النسائية )غطاء الرأس لدى المحجبات(،منتج ½ مصنع " "Tقماش منسوج
باستعمال المادة األولية الحرير االصطناعي  M1في الورشة ،1ومنتوجين تامين )نوعين من الُخ ُمر(  P1:وP2
باستعمال المنتج نصف المصنع والمادة األولية )M2حرير للتطريز(في الورشة 2و ،3ولشھر ماي  2016استخرجنا
المعلومات التالية:
.1مخزون بداية المدة:
المادة األولية  0:M1متر
المادة األولية 800 :M2متربـ78.25دج للمتر
المنتج التام 500:P1وحدةبـ275.7دج للوحدة
المنتج التام 200:P2وحدة بـ 300دج للوحدة.
المنتج نصف مصنع 0 :Tوحدة
.2مشتريات الفترة:
المادة األولية 2500: M1متر بـ50دج للمتر
المادة األولية  2000: M2متر بـ 81.4دج للمتر
.3اإلنتاج واالستعماالت:
إلنتاج 2000وحدةمن المنتج نصف مصنع Tتستعمل المؤسسة 2000متر من المادة األولية ، M1
إلنتاج الوحدة من المنتج التام  P1تستعمل المؤسسة 0.2وحدةمن المنتج نصف مصنع Tو0.7متر من المادة األولية .M2
إلنتاج وحدة من المنتج التام  P2تستعمل المؤسسة 0.5وحدة من Tو0.75متر من .M2

.4األعباء المباشرة:


على الشراء2 :دج لكل وحدة مشتراة



على اإلنتاج:ورشة 50000 :1دج
ورشة :2يستغرق إنتاج الوحدة من كل منتج تام  12دقيقة بتكلفة 50دج للساعة
ورشة 38000 :3دج تتوزع حسب الكميات المنتجة من  P1و.P2



على التوزيع10:دج لكل وحدة مباعة.
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.5المبيعات :
 المنتج :P1؟وحدة مباعة بسعربيع 350دج للوحدة
 المنتج  :P2؟وحدة مباعة بسعربيع 400دج للوحدة.
 .7األعباء غير المباشرة:
تتلخص في الجدول أدناه مع األخذ باالعتبار عناصر إضافية بـ 3542.5دج وأعباء غير معتبرة بـ7000دج:
البيان

األقسام المساعدة
الصيانة
اإلدارة

∑ت1
التوزيع
الثانوي:
اإلدارة
الصيانة

....... 62000 66000؟
---04

05
------

طبيعة وحدة القياس

التموين

04
05

المراكز الرئيسية
الورشة
الورشة2
1
129420 95000
12
3

10دج من ثمن -
الشراء

الورشة3

التوزيع

90000 448500

18
3

10
3

01
02

ساعة عمل
مباشرة

وحدة
منتجة

وحدة
مباعة

.8مخزون نھاية المدة:
المادة األولية 500:M1متر بـ77دج للمتر
المادة األولية  50:M2متر بـ111دج للمتر
المنتج نصف المصنع 700:Tوحدة
المنتج التام 400:P1وحدة
المنتج التام 100:P2وحدة
مالحظة :تقيم المخرجات من المواد األولية أوالمنتجات بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة )(CMUP
المطلوب:
.1احسب الكميات :المستعملة من المواد األولية ،المنتجة ،المباعة من المنتجات التامة
.1أنجز جدول توزيع األعباء غير المباشرة
.2احسب تكلفة شراء المادتين األوليتين  M1وM2
.3احسب تكلفة إنتاج المنتج نصف مصنع  Tمع إعداد بطاقة الجرد الدائم له.
.4حدد تكلفة إنتاج المنتجين التامين  P1و P2وسعر التكلفة
.5احسب النتيجة التحليلية اإلجمالية والصافية .
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
متقن زغدانً بلقاسم

السنة الدراسٌة 6107/6106:

أم البواقً

المستوى  3:تسٌٌر واقتصاد

األستاذة  :ساٌحً أحالم

المدة  4:ساعات

التصحٌح النموذجً لالختبار التجرٌبً فً مادة التسٌٌر المحاسبً والمالً
الموضوع األول:
الجزء األول 16( :نقاط):أعمال نهاٌة السنة:
تسجٌل قٌود التسوٌة الضرورٌة لمؤسسة التفاؤل بتارٌخ :6106/06/30:
)0
683

)6
680

)3
680

506
6808
656

)4
391

058

6106/06/30
مخصصات االهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة –أصول
غٌر جارٌة
المؤونات األخرى لألعباء
معاٌنة المؤونة

6106/06/30
المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة –أصول
 6805غٌر جارٌة
6905
اهتالك المنشآت التقنٌة
خسائر القٌمة عن المنشآت
التقنٌة
تسجٌل اهتالك وخسارة القٌمة عن المنشآت التقنٌة
6106/06/30
المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة –أصول
 6808غٌر جارٌة
اهتالك
معدات مكتب
تسجٌل قسط االهتالك المكمل لسنة التنازل
6106/06/30
البنوك الحسابات الجارٌة
اهتالك معدات مكتب
نواقص القٌمة عن خروج األصول المثبتة غٌر المالٌة
معدات مكتب
603
تسجٌل عملٌة التنازل عن معدات مكتب مع ناقص قٌمة

31

6106/06/30
خسائر القٌمة عن مخزونات البضائع
مخزونات البضائع
ترصٌد خسارة القٌمة عن البضاعة المباعة
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075111
075111

03111
5411
7611

481111
481111

841111
6061111
311111

3311111

396111
396111

=396111=Prtv
)5
376

386

685
396
)6
696
)7
400

786

406

490
785

654
4457

)8
506

400

400
768

667
506

6106/06/30
088111
التموٌنات التً فً الخارج
التموٌنات األخرى المخزنة
تسوٌة حساب المشترٌات
6106/06/30
06111
المخصصات لالهتالكات والمؤونات وخسائر القٌمة-أ جارٌة
خسائر القٌمة عن التموٌنات األخرى
معاٌنة خسارة القٌمة
6106/06/30
خسائر القيمة عن المساهمات وحسابات دائنة مرتبطة بمساهمات
05111
استرجاعات مالٌة عن خسائر القٌمة والمؤونات
تخفٌض خسارة القٌمة عن سندات المساهمة
6106/06/30
634111
الزبائن
الزبائن المشكوك فٌهم
تحوٌل الزبون سمٌر إلى زبون عادي
6106/06/30
خسائر القٌمة عن حسابات الزبائن
استرجاعات االستغالل عن خسائر القٌمة والمؤونات-أ جارٌة
إلغاء خسارة القٌمة عن حساب الزبون سمٌر
6106/06/30
خسائر عن الحسابات الدائنة غٌر قابلة للتحصٌل
الرسم على القٌمة المضافة المحصل
الزبائن(أنور)
ترصٌد حسابات الزبون أنور الذي غادر البالد
6106/06/30
البنوك الحسابات الجارٌة
الزبائن(شرٌف)
المنتوجات المالٌة األخرى
تسوٌة حساب البنك
6106/06/30
خدمات مصرفٌة وما شابهها
البنوك الحسابات الجارٌة
تسوٌة حساب البنك

الجزء الثانً16(:نقاط):اختٌار المشارٌع االستثمارٌة:
أوال:
حساب القٌمة المكتسبة (الرصٌد)فً نهاٌة مدة التوظٌف:
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088111

06111

051111

634111

011111
011111

676111
64641

308641

451111
374111
76111

48111
48111

)

(

An=a

)

=64963930)4.310125)=280000da

(

=An

ثانٌا:المقارنة بٌن اآللة aو bمن خالل معٌار القٌمة الحالٌة الصافٌة:
) -i0
-5

() +vr

(Van=∑caf

)Van(a)=90000(1.1) +120000(1.1) +124000(1.1) +87000(1.1
-3

-1

-2

=81818.18+99173.55+93163.03+59422.17+37255.28-250000
=120832.21
Van(b)=100000(1.01)-1+135000(1.1)-2+138000(1.1)-3+120000(1.1)-4 +80000(1.1)-5-280000

Van(b)=157796.1125
كال اآللتٌن لهما مردودٌة ،لكن ننصح المؤسسة باقتناء اآللة bألنها األكثر مردودٌة .
الجزء الثالث:محاسبة تحلٌلٌة18(:نقاط):
.0إتمام جدول توزٌع األعباء غٌر المباشرة على األقسام المتجانسة:
البٌان
∑ت األولً
التوزٌع الثانوي:
اإلدارة
الصٌانة

األقسام المساعدة
الصٌانة
اإلدارة
88111 68111

التموٌن
016111

األقسام الرئٌسٌة
التعبئة
المعاٌرة
66511
77511

التوزٌع
054111

06111 61111
61111
06111
(06111 )81111
01111 31111
31111
08111 )011111( 06111
076111 006511 067511 041111
1
∑ التوزٌع الثانوي 1
كمٌة مشتراة كمٌة مستعملة وحدة منتجة وحدة مباعة
طبٌعة وحدة القٌاس
عدد وحدات القٌاس
00111 06511
46511
35111
تكلفة وحدة القٌاس
06
9
3
4
.6حساب تكلفة شراء المواد األولٌة:
تكلفة الشراء =ثمن الشراء +أعباء الشراء المباشرة +أعباء الشراء غٌر المباشرة
البٌان
المادة m
المادة m
q
Q*p p
q
ثمن الشراء
05111 0311111 65 61111
أعباء الشراء المباشرة
05111 011111 5 61111
أعباء الشراء غٌر المباشرة
05111
81111 4 61111
1

2

Q*p p
451111 31
75111 5
61111 4

3as.ency-education.com

تكلفة شراء الفترة
585111
05111 0481111
61111
مخزون بداٌة المدة
81111 36 6511 511111 51 01111
تكلفة الشراء اإلجمالٌة
665111 38 07511 0981111 66 31111
.3حساب تكلفة إنتاج المنتجات التامة:
تكلفة اإلنتاج=تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة+أعباء اإلنتاج المباشرة+أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة
البٌان

العطر p
p
q

العطر p
p
q

1

تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة:
المادة األولٌة :m
المادة األولٌة :m
أعباء اإلنتاج المباشرة:
ورشة المعاٌرة
ورشة التعبئة
أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة :
ورشة المعاٌرة
ورشة التعبئة
1

2

تكلفةإنتاج الفترة
مخزون بداٌة المدة
تكلفة اإلنتاج اإلجمالٌة

2

Q*p

66 05111
38 01111
7511
461

991111
381111

01
75

Q*p

66 01111
38 7511
5111
681

75111
30511

01
75

661111
685111
51111
60111

56511
3 07511
75111
3 65111
45111
9 5111
67511
9 7511
0003511
5111 0609111
7511
076151
513
351 375111
751
511
0689551 640914 5351 0994111 649965 8111

 .4حساب سعر التكلفة+
سعر التكلفة= تكلفة إنتاج المنتجات المباعة +أعباء التوزٌع المباشرة+أعباء التوزٌع غٌر المباشرة:
البٌان

العطر p
p
q
1

العطر p
p
q
2

Q*p

Q*p

تكلفة إنتاج المنتجات المباعة:
0615611 640914 5111 0495511 649965 6111
311111
641111

أعباء التوزٌع المباشرة:
أعباء التوزٌع غٌر المباشرة :
(قسم التوزٌع)
06 6111

96111

06 5111

سعر التكلفة
5111 0830511
6111
.5حساب النتٌجة التحلٌلٌة :النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة=رقم األعمال –سعر التكلفة
البٌان
P2
P1
Q*p
p
q
Q*p
p
q
رقم األعمال
3111111 611 5111 6411111 411 6111
سعرالتكلفة
0585611-0830511
النتٌجة التحلٌلٌة
0404811
568511
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81111

0585611

.6حساب النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة:
النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة=ن ت اإلجمالٌة –أعباء غٌر معتبرة +عناصر إضافٌة
البٌان
النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌةp1:
P2
األعباء غبر المعتبرة
العناصر اإلضافٌة
النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة

+
568511
0404811

-

6651

5111
0986151

.7معادلة النتٌجة:
%
البٌان المبلغ
011 6411111 Ca
(6695 )0511111
cv
3795
911111 Mcv
(03.8065 )330511
cf
6396875
568511
r
Y=0.375-331500
حساب عتبة المردودٌة بالقٌمة:
=Sr

19375 = 884111

sr=331500

حساب عتبة المردودٌة بالكمٌة:
Q =sr/pvu=884000/400=2210
0

تحدٌد تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة:
4.42شهر=Pm=(sr/ca(*06=)884000/6411111(*06
تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة 13:ماي.n
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التصحٌح النموذجً للموضوع الثانً:
الجزء األول :حساب النتائج :
.0حساب النتائج حسب الوظٌفة:
المبلغ
البٌان
0111111
.0رقم األعمال
()611111
.6كلفة المبٌعات:
611111
حـ610/
أعباء الشراء
011111
أعباء اإلنتاج
411111
حـ 76/إنتاج مخزن()011111
411111
 .3هامش الربح اإلجمالً
المنتوجات العملٌاتٌة األخرى
71111
األعباء العملٌاتٌة األخرى
()35111
تكالٌف تجارٌة
()045111
تكالٌف إدارٌة
()061111
استرجاعات االستغالل عن خسائر القٌمة والمؤونات
81111
651111
.4النتٌجة العملٌاتٌة
منتوجات مالٌة
011111
أعباء مالٌة
51111
51111
 .5النتٌجة المالٌة
311111
.6النتٌجة العادٌة قبل الضرائب
57111
الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادٌة %09
الضرائب المؤجلة (تغٌرات) الواجب دفعها على ن العادٌة -
643111
 .7النتٌجة الصافٌة لألنشطة العادٌة
 .8النتٌجة غٌر العادٌة
.9صافً النتٌجة للسنة المالٌة
ثانٌا :حساب النتائج التفاضلً:

643111

البٌان
 .0رقم األعمالca:
 .6التكلفة المتغٌرةcv:
 .3الهامش على التكلفة المتغٌرةmcv :
 .4األعباء الثابتة
 .5النتٌجة
.6تحدٌد عتبة المردودٌة بالقٌمةوبالكمٌة:

%
المبلغ
011 0111111
61 611111
41 411111
0597 057111
6493 643111

=Sr
Q =cf/mcvu=157000/200-120=157000/80=1962.5
0
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التحقٌق:
Q =sr/pvu=392500/200=1962.5

2

0

y y
1

.3التمثٌل البٌانً لعتبة المردودٌة بطرٌقة الهامش على التكلفة المتغٌرة واألعباء الثابتة:
عند عتبة المردودٌة لدٌنا  :النتٌجة=1أي ، mcv=cf :نحدد معادلتٌهما:

)0(......y =0.4x :Mcv
1

)6(......y =157000: Cf

y =0.4x
1

2

النقاط المساعدة:

y =157000
2

0111111
1 x
411111
1 Y
057111 057111 Y

1
2

sr=392500

X
.4تحدٌد تارٌخ تحقٌق عتبة المردودٌة:

Pm=sr/ca*12=(392500/1000000)*12=4.71
تتحقق عتبة المردودٌة بتارٌخ  60ماي n
 استخراج حدود عتبة المردودٌة :لدٌنا q(pvu-cvu)=cf، mcv=cf:
تحدٌدها
حدود عتبة المردودٌة
الحد األدنى لسعر بٌع
Pvu=(cf+cv)/q=(157000+600000)/5000
الوحدةpvu
الحد األدنى للكمٌة المباعةQ=cf/(pvu-cvu)=157000/(200- q :
120)=1962.5
الحد األقصى لتكلفة المتغٌرة
Cvu=(ca-cf)/q=(1000000-157000)/5000
للوحدةcvu :
)Cf=q(pvu-cvu)=5000(200-120
األعباء الثابتةcf :
الجزء الثانً16( :نقاط):
أوال  :تحلٌل المٌزانٌة الوظٌفٌة:
0

قٌمتها
05094
096695
06896
411111

األصول

المبالغ

%

الخصوم

المبالغ

%

االستخدامات الثابتة:
األصول المتداولة:

أ متداولة لالستغالل
أصول م خارج االستغالل
خزٌنة األصول

0375111
0065111
666511
375111
087511

%55
% 45
%6695
%05
%795

الموارد الثابتة:
األموال الخاصة
دٌون مالٌة
الخصوم المتداولة:

∑األصول

6511111

011

0665111
0311111
365111
875111
495111
651111
031111
6511111

%65
%56
%03
%35
%0998
%01
%596
%011

خصوم م لالستغالل
خ م خارج االستغالل
خزينة الخصوم
∑الخصوم
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.6تحلٌل المٌزانٌة بواسطة رأس المال العامل الصافً اإلجمالً:
أ.حساب :frng
رأس المال العامل الصافً اإلجمالً =الموارد الثابتة –اإلستخدامات الثابتة
Frng=1625000-1375000=250000
ب..حساب :bfr
االحتٌاجات إلى رأس المال العامل=األصول المتداولة خارج الخزٌنة –الخصوم المتداولة خارج الخزٌنة
Bfr=(1125000-187500)-(875000-130000)=937500-745000=192500
جـ..حساب الخزٌنة الصافٌة tn:
الخزٌنة الصافٌة=خزٌنة األصول –خزٌنة الخصوم
tn=187500-130000=57500
أوtn=frng-bfr=250000-192500=57500:
.3.التعلٌق على الوضعٌة المالٌة للمؤسسة:
أوال :قاعدة التوازن الوظٌفً محققة بما أن  frngموجب :الموارد الثابتة استطاعت تغطٌة اإلستخدامات الثابتة
والفائض موجه لتغطٌة األصول المتداولة.
ثانٌا :قاعدة التوازن المالً محققة ألن الخزٌنة الصافٌة موجبة :المؤسسة تتوفر على موجودات كافٌة للوفاء
بالتزاماتها النقدٌة.
ثالثا :المؤسسة تتمتع بالتحرر المالً ألن نسبة االستدانة المالٌة <، 195تحظى بثقة دائنٌها وٌمكن لها الحصول
على قروض إضافٌة عند الطلب.
 تحدٌد قٌمة القرض:
عندما تصبح نسبة االستدانة المالٌة= 195فإن :

خزٌنةالخصوم الدٌونالمالٌة
األموااللخاصة

=195

=195
195000

(

)

ثانٌا:استهالك القروض:

I1-I2=2262.1155
I2-I3=2375.2215
.اٌجاد معدل الفائدة المركبة:

i=5%

=1.05

=

.انجاز السطر األول والثانً من جدول استهالك القرض:
السنوات المبلغ فً بداٌة المدة الفائدة
5
5 85 88
5 5
.تسجٌل قٌدي استالم القرض وتسدٌد الدفعة األولى:

الدفعة

االستهالك

المبلغ فً نهاٌة المدة
5 5

5
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=1+i

تارٌخ االستالم
البنوك الحسابات الجارٌة
اقتراضات لدى مؤسسات القرض
تسجٌل استالم القرض
N/ /
اقتراضات لدى مؤسسات القرض
أعباء الفوائد
البنوك الحسابات الجارٌة
تسجٌل عملٌة تسدٌد الدفعة األولى

5

الجزء الثالث:تحلٌل التكالٌف 8( :نقاط):
.تحدٌد الكمٌات المستعملة ،المنتجة ،المباعة:
 االستعماالت:
المادة األولٌة :M1:
مخ +المشترٌات =االستعماالت +مخ ن
االستعماالت =مخ +المشترٌات-مخ ن= +

-

=

المادة األولٌة :M2 :
االستعماالت=

+8

-

=

5

المنتج نصف المصنع :T
مخ +0المنتجات=االستعماالت +مخ ن
االستعماالت=0311=711-6111+1وحدة
 الكمٌة المنتجة من p1و :p2

)1300=0.2P1+0.5p2……(1
)2750=0.7P1+0.75P2…..(2
عند حل جملة معادلتٌن نجد:

P1=(1300-0.5p2)/0.2
2750=0.7(1300-0.5p2)/0.2+0.75P2
وحدةp2=2000
 الكمٌة المباعة:
المنتج  :p1مخ+0المنتجات =المبٌعات +مخ ن
المبٌعات =0911=411-0811+511وحدة مباعة
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وحدةP1=1800

المنتج :p2
المبٌعات=6011=011-6111+611وحدة مباعة
 .6إتمام جدول توزٌع األعباء غٌر المباشرة:
 اٌجاد مجموع التوزٌع األولً لقسم التموٌن:
من عالقة التكلفة الوسطٌة المرجحة للمواد األولٌة ضمن معطٌات مخ نهاٌة المدة:
( تكلفة الشراء اإلجمالٌة
أعباء التموٌن
=
=
الكمٌة المشتراة اإلجمالٌة
تكلفة شراء الفترة كمٌة مخزون بداٌةالمدة

=Cmup(m1)=77

X=2500*77-130000=62500
=Cmup(m2)=111

x=81400
مجموع التوزٌع الثانوي =043911=8140+66511

مجموع التوزٌع األولً= مجموع التوزٌع الثانوي –061111=63911-043911=63911
األقسام الرئٌسٌة
األقسام المساعدة
البٌان
التموٌن
الصٌانة
اإلدارة
الورشة3
الورشة  0الورشة6
448511 069461 95111 061111 66111 66111
∑ت0
التوزٌع
الثانوي:
06111 68811 09611
6411
(8111 )81111
اإلدارة
01511 01511 01511 07511 )71111( 04111
الصٌانة
475111 068761 064711 043911
1
∑ ت الثانوي 1
/ 68781
عدد وحدات القٌاس
3811
761
/
تكلفة وحدة القٌاس
065
666
5

التوزٌع
91111
0611
7111
98611
4111
64965

)X=66000+4/20y…..(1
)Y=62000+5/50x…..(2
X=80000
y=70000
.0تكلفة الشراء:
البٌان
المادة m
المادة m
q
Q*p p
q
ثمن الشراء
6111 065111 51 6511
أعباء الشراء المباشرة
6111
5111 6 6511
أعباء الشراء غٌر المباشرة 06681 66511 5 06511
تكلفة شراء الفترة
6111 096511
6511
مخزون بداٌة المدة
811
1
1
تكلفة الشراء اإلجمالٌة
6811 096511 77 6511
.6تكلفة إنتاج المنتج نصف المصنع:
1

البٌان
المنتج t
p
q
تكلفة شراء المادة األولٌة المستعملة 775 6111

2

Q*p
p
066811 8094
4111
6
80411
5
648611
66611 78965
301811
000

Q*p
054111
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أعباء اإلنتاج المباشرة:ورشة 0
أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة :
ورشة 0
تكلفة إنتاج الفترة
مخزون بداٌة المدة
تكلفةاإلنتاج اإلجمالٌة

51111
064711

368711
6111
1
1
368711 064935 6111
.3تكلفة إنتاج الخمارات التامة:
البٌان
الخمار p1
p
q
تكلفة إنتاج المنتج نصف مصنع 064935 411
t
000 0411
تكلفة شراء المادة األولٌة
المستعملة m2 :
51 411
اعباء اإلنتاج المباشرة  :ورشة
6
666 411
ورشة3
أعباء اإلنتاج غٌر المباشرة:
065 6111
ورشة 6
ورشة3
تكلفة إنتاج الفترة
6111
65797 511
مخ 0
تكلفة اإلنتاج اإلجمالٌة
6909506 6511
.4سعر التكلفة:
البٌان
تكلفة ًإنتاج المنتجات
المباعة
أعباء التوزٌع المباشرة
أعباء التوزٌع غٌر
المباشرة
سعر التكلفة

الخمار p2

p
q
Q*p
064935 911 65741
000 0351 055411
61111
61111

361

51

666 361 88811
065 0811 651111

Q*p
047905
049851
08111
08111
79961
665111

638685
0811 599941
61111
311 611 068851
698685 34993465 6111 768791

الخمارp2

الخمار p1

Q*p
p
q
Q*p
p
q
616751975 30993465 0911 60608396 690.506 6011
09111
01 0911
60111
01 6011
46835
64965 0911
50765
64965 6011

6011
.5حساب النتٌجة التحلٌلٌة اإلجمالٌة:
البٌان
الخمار p1

0911 609705.4

الخمارp2

Q*p
p
q
Q*p
p
q
761111 411 0911
رقم األعمال 735111 351 6011
()676585975
(0911 )60970594
سعر التكلفة 6011
نتإ
00568496
6011
.6حساب النتٌجة التحلٌلٌة الصافٌة:

0911

87404965

ن ت الصافٌة=ن ت اإلجمالٌةp1و -p2أعباء غٌر معتبرة +عناصر إضافٌة
ن ت الصافٌة=099640935=354695+7111-87404965+00568496

3as.ency-education.com

676585975

