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محاور  العـالمـة

 الموضوع
 عـنـاصــر اإلجـابــة

كاملةمجزأة

الجزء 

  األول

  
 12ن

 04  إعداد جدول حسابات النتائج )1  

 دائن مدين اسم الحساب رح  
 6400000   مبيعات البضائع 70
   2280000 بضائع مستهلكة 60
 4120000   الهامش اإلجمالي 80
 4120000   الهامش اإلجمالي 80
   420000 مواد و لوازم مستهلكة 61
   300000 خدمات 62
 4120000 720000 المجموع 
 3400000  القيمة المضافة 81
 3400000   القيمة المضافة 81
 70000   نواتج مختلفة 77
   360000 مصاریف المستخدمين 63
   240000 ضرائب و رسوم 64
   180000 مصاریف مالية 65
   120000 مصاریف متنوعة 66
   200000 مخصصات االهتالآات و المؤونات 68
  3470000  1100000المجموع  
  2370000   نتيجة االستغالل 83

 

 

 

 

 

4 × 

0,75  

 

  0,5  2 مخ–مشتريات  + 1مخ=  حساب البضاعة المستهلكة   

  0,5   2280000 = 120000 – 1600000+ 800000 =  60/حـ  

 05  اد جدول تحليل االستغالل الوظيفيإعد )2  

    جدول توزيع األعباء على الوظائف والتغيرات 1.2  

المجموع     التكاليف المتغيرة  ت ثا  
إدارة .و   الموزع

  ومالية
  التوزيع. و   التموين. و 

الحسابات من 
   68 إلى 61

1820000  637000  546000  637000  
  

  

4 × 

0,25 
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  تحليل االستغالل الوظيفي  جدول2.2  
  %  المجموع الجزئي  المبالغ  البيان

  100  6400000    رع ص   
      2280000  بضاعة مستهلكة

      546000  مصاريف وظيفة التموين
      )30000(  نواتج مختلفة أخرى

    )2796000(  2796000  تكلفة شراء البضائع المباعة
  56  3604000    تكلفة الشراء/ هـ 

    )637000(    عمصاريف التوزي
  46  2967000    الهامش على تكلفة التوزيع
      637000  مصاريف اإلدارة والمالية

      )40000(  نواتج مالية
مصاريف اإلدارة والمالية 

  الصافية
597000  )597000(    

   37  2370000    نتيجة االستغالل

4×1 

  

  03    إعداد جدول تحليل االستغالل التفاضلي )3  

    0,75  1183000 = 637000 + 546000: حساب األعباء المتغيرة األخرى   

  %  المجموع الجزئي  المبالغ  البيان  
  100  6400000    ر ع ص 

      2280000  بضاعة مستهلكة
      1183000  أعباء متغيرة أخرى
      )30000(  نواتج مختلفة أخرى

  54  )3433000 (  3433000  التكلفة المتغيرة للبضاعة المباعة
  46  2967000    ت م/ هـ 

      637000  مصاريف اإلدارة والمالية
      )40000(  نواتج مالية

  9  )597000(  597000  مصاريف اإلدارة والمالية الصافية
    37  2370000    نتيجة االستغالل

3 × 

0,75  

  

  ن08    الجزء الثاني  

  2,5    تحديد آمية عتبة المردودية )1  

    01  الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة÷ يف الثابتة التكال= آمية عتبة المردودية   

    01  240 = 360 – 600= الهامش على التكلفة المتغيرة للوحدة   

    0,5   وحدة40000 =240 ÷ 9600000= آمية عتبة المردودية ومنه   

  01    تحديد رقم أعمال عتبة المردودية )2  

    01  24000000 = 600 × 60000= رقم أعمال عتبة المردودية   

  1,5     وحدة60000تحديد النتيجة التي تحققها المؤسسة عندما تبيع  )3  

    01   ت ثا–) ت م للوحدة/ هـ × الكمية المباعة = (النتيجة   

    0,5  4800000 = 9600000 –) 240 × 60000= (النتيجة   
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  03     %10تحديد النتيجة عندما ترتفع المبيعات بـ  )4  

    01  39600000 =1,1 × 600 × 60000=رقم األعمال الجديد   

    0,5    23760000 = 1,1 × 360 × 60000= ت المتغيرة   

    0,5  15840000 = 23760000 – 39600000= الهامش على التكلفة المتغيرة   

    01   6240000 = 9600000 – 15840000=  ت ثا –ت م / هـ = النتيجة   
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