
وإمداد نقل: تخصص ماستر األولى السنة  اإلقتصادية العلوم كلية - باتنة جامعة   
 

جمـــال أمغــــار: المقياس ستاذأ محاسبة التسيير: مقياس    2012/2013: السنة الجامعية 

Pa
ge

1 

                                                                                                         
   )نقاط 6(باختصار  التالية سئلةأجب على األ :الجانب النظري

 ما هي اإلشكالية المشتركة بين طريقتي األقسام المتجانسة وABC وكيف تتم معالجتها؟ 

  متى تكون عتبة المردودية موجودة في المجال]A،B [ ܨܥالذي يمثل مدى مالئم للنشاط عند تكلفة ثابتةଵ ومتى تكون ،
 غير موجودة؟

 غالل موجبة، مهما كانت الكمية المنتجة والمباعة؟ متى ال يمكن الوصول الى نتيجة إست 

  :الجانب التطبيقي

  )نقاط 7(أجب على أحد التمرينين على الخيار  :الجزء األول

   :التمرين األول

I.  تختص مؤسسة"Info.tech"  في إنتاج الحواسیب(PC) وحدة  8400: 2012، حیث بلغت الحصة السوقیة للمؤسسة سنة
وحدة، أما بطاقة  56000: 2012ملیون دج، حیث بلغ الحجم السوقي اإلجمالي لھذا المنتج سنة  420لرقم أعمال یقدر بـ 

  :التكلفة النھائیة الموافقة لھ فكانت كما یلي
 ملیون دج؛ 247‚8: التكالیف المتغیرة لإلنتاج 
 من رقم األعمال؛ ℅5: التكالیف المتغیرة للتوزیع 
 دج ملیون 146‚88: التكالیف الثابتة اإلجمالیة. 

  :المطلوب

 ؛2012حساب النتیجة الصافیة للمؤسسة في سنة  .1
 .حساب حجم اإلنتاج المباع الذي یحقق عتبة المردودیة .2

II.  كما یلي 2013یبین قسم مبیعات المؤسسة التنبؤات الخاصة بسنة: 
  دج، 56000ُقدر سعر البیع الوحدوي بـ 
  ؛℅7زیادة التكالیف الثابتة اإلجمالیة بـ 
  دج؛ 7340، أما التكلفة المتغیرة الوحدویة للتوزیع فقدرت بـ ℅8التكلفة المتغیرة الوحدویة لإلنتاج بـ زیادة 
  5نمو في الحجم السوقي اإلجمالي لھذا المنتج بـ℅. 

  :المطلوب

 ، ثم حساب عدد الوحدات التي یمكن بیعھا لتحقیق عتبة2013حساب الھامش على التكلفة المتغیرة الوحدویة في سنة  .1
 .المردودیة الجدیدة

 :2013تفكر المؤسسة في احتمالین لسیاسة مبیعاتھا في سنة  .2
 الحفاظ على الحصة السوقیة دون اللجوء الى اعتماد میزانیة لالشھار؛ :االحتمال االول 
 ملیون دج 27مع دفع مصاریف حملة اشھاریة تقدر بـ  ℅5زیادة في الحصة السوقیة بـ : االحتمال الثاني. 

  احسب الكمیة المباعة والنتیجة لكال االحتمالین وماذا تستنتج؟: المطلوب

 إمتحان الدورة العادية في مقياس: محاسبة التسيير
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   :التمرين الثاني

  :لبیع نوع من األثاث المنزلي في تنبؤاتھا بحجم المبیعات على المعادلة التالیة" لؤي"تعتمد مؤسسة 

ܳ௫= 9.X+52  حیثX : فان  2009مثال عند السنة (یمثل سنة التنبؤX=9.(  

  : المطلوب

 ؛2012حدد الكمیة المتوقع بیعھا في سنة  .1
 150للوحدة، إال أن المبیعات الفعلیة بلغت /دج 90000بسعر  2012كانت المؤسسة تتوقع بیع منتجاتھا في سنة  .2

 :دج، والمطلوب منك 90500قطعة، بسعر بیع وحدوي 
 حساب میزانیة المبیعات؛ 
 مزدوج/التكلفة، إ/میة، إالك/حساب االنحراف الكلي على المبیعات، وتحلیلھ الى إ. 

  :یلي توصیل كمافي الواقع تقوم المؤسسة بتسلیم األثاث المباع الى مقر العمیل ، وبذلك تتحمل أعباء 

  :قطعة أثاث، أما المیزانیة التقدیریة المرنة فھي 200= كلم موالي لكمیة مباعة 800: النشاط العادي

 y= 200.x+ 16000 حیث :x : ،ت ثا: 16000لفة متغیرة وحدویة، تك: 200حجم النشاط  

  :ةفقد حققت مصلحة التوصیل النتائج التالی 2012أما في سنة 

  .دج تكالیف ثابتة 16000دج منھا  152000: كلم، التكالیف الحقیقیة 650: النشاط الحقیقي

   :المطلوب

 حساب االنحراف الكلي لھذه المصلحة، .1
 ت؛/ك وإ/تحلیل االنحراف الكلي الى إ .2
 .النشاط/المیزانیة وإ/ت الى إ/إتحلیل  .3

  )نقاط 7(أجب على المسألة التالیة  :الجزء الثاني

 :، وفیما یلي الكمیات المنتجة السنویةBو Aتنتج مؤسسة صناعیة منتجین   

  عدد الوحدات المنتجة                                          

  وحدة                  A                           2000المنتج     

  وحدة                 B                           10000المنتج     

 

  :للوحدة الواحدة من كل منتج المباشر وفیما یلي كمیة المواد والعمل

   Bالمنتج                        Aالمنتج                                   

  كغ 1,5كغ                           2مواد مباشرة                     

  سا 4سا                            5عمل مباشر                      
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في علبة  Aیتم تغلیف كل وحدة من و دج، 6دج، وتكلفة ساعة العمل المباشر ھي  12علما أن تكلفة الكلغ من المادة األولیة تساوي 

دج للسنة،  800000) غیر المباشرة(كما بلغت اجمالي األعباء اإلضافیة  دج، 5في علبة تكلفتھا  Bدج، وكل وحدة من  8تكلفتھا 
  :التكلفة لكل مركز نشاط) مسبب(وفیما یلي تقسیم ھذه التكالیف بین مراكز النشاط الستة للشركة ومولد 

التكالیف الممكن  د التكلفةمول مركز النشاط
 تتبعھا

 عدد مرات األحداث أو المعامالت
 Bمنتج  Aمنتج  إجمالي

 ؟ ؟ ؟ 80000 ساعة عمل مباشر مركز العمل
 ؟ 3000 5000 150000 عدد مرات اإلعداد مركز اعداد اآلالت
 3000 5000 ؟ 160000 جودة عدد مرات م مركز مراقبة الجودة
 300 100 400 ؟ عدد األوامر مركز أوامر اإلنتاج
عدد وصالت  مركز تسلیم المواد

 التسلیم
90000 750 150 600 

  مركز مصنع عام
 )عمومي مصنع(

عدد ساعات عمل 
 اآلالت

250000 40000 12000 28000 

  

  :المطلوب

  صنف مراكز النشاط لھذه الشركة حسب نوعھا؟ .1
 :على أساس ساعات العمل المباشرافترض أن الشركة تقوم بتحمیل األعباء غیر المباشرة  .2

a( أحسب تكلفة وحدة العمل لألعباء المحددة مسبقا؛ 
b( أحسب تكلفة اإلنتاج الوحدویة من كل منتج. 

 :افترض أن الشركة تستخدم تحدید التكلفة على أساس األنشطة لحساب معدالت األعباء غیر المباشرة .3
a( نشاط ؛ احسب معدل األعباء غیر المباشرة لكل معاملة في كل مركز 
b( بإستخدام ھذه المعامالت، حدد قیمة األعباء غیر المباشرة التي یجب تحمیلھا لكل منتج؛ 

  .سابقا) ب- 2(حدد تكلفة اإلنتاج الوحدویة من كل منتج وقارن بینھا وبین التكلفة الناتجة من المطلوب 

   

 

 

  بالتوفيق للجميع                                                                                   

 جمال أمغار: أستاذ المقياس                                                                             

 

 


