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  جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  علوم التسییر التجاریة و كلیة العلوم االقتصادیة و 

  قسم العلوم المالیة والمحاسبة

  أدوات مراقبة التسییر: مقیاس

  )01(ماستر / السنة األولى

  التسییرتدقیق ومراقبة : تخصص

  )التكالیف الكلیة: (01رقم التمرین 

وبالنسبة لشهر أكتوبر من . إنطالقا من نفس المادة األولیة   Bو   Aمؤسسة أنس تنتج منتوجین 

  :، لدینا المعلومات اآلتیة Nالسنة 

  :إستهالك المادة األولیة -1

  للكغ/ دج  6.30كغ بسعر  12000: قیمة المخزونات في بدایة الشهر 1- 1

 للكغ / دج  6.40كغ بسعر  18000: مشتریات الشهر 2- 1

  :هي اإلنتاجالكمیات المستهلكة في  3- 1

  كغ؛ A  :14000بالنسبة لــ  -

  .كغ  B  :8000بالنسبة لــ  -

  )یتم تقییم هاته المخرجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة(

  :مصاریف الید العاملة المباشرة -2

  .ساعات لكل وحدة 05، أي  Aبة لــ دج بالنس 08ساعة بسعر  16000 -

  .د لكل وحدة30/ساعات 02، أي  Bدج بالنسبة لــ  08ساعة بسعر    8000 -

  ": التموینات"مركز  -3

 matières)هذا المركز مخصص للمشتریات من المواد األولیة والمواد المستهلكة  -

consommables) .  

    دج، مصاریف  1500 اإلهتالكاتدج،  3500األجور : كانت كمایلي) األعباء(التكالیف  -

  دج 2000مختلفة للتسییر 

تكلفة هذا المركز توزع بالتناسب مع قیمة المشتریات من المواد األولیة والمواد المستهلكة  -

    للشهر

  : التصنیع -4

  :هذا المركز یتحمل التكالیف اآلتیة   

  دج 153600: المواد المستهلكة -

  دج  2400: أعباء التسییر -

  دج  8000: أجور -
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(إهالك اآلالت - سنوات على أساس قیمة حیازة قدرها  06یتم حسابه خطیا لمدة . 

دج، بینما في المحاسبة العامة هذه اآلالت تم إهالكها خطیا على مدى  1080000

  .)سنوات في الحدود الضریبیة المسموح بها 04

 .ید العاملة المباشرةتكلفة هذا المركز تم تقییدها تناسبیا مع ساعات ال -

  :التوزیع -5

تقدر بـ  (expédition)التكلفة الثابتة الخاصة بتشغیل مصلحة الشحن  -

؛ توزع على المنتجات ) هاته التكلفة ال تتضمن سوى األجور(للشهر /دج18000

 .تناسبیا مع الكمیات المباعة

  :یلي یضاف إلیها أعباء متغیرة للشحن والتي هي كما

   Aحدة من دج لكل و  10 -

   Bدج لكل وحدة من  08 -

  :المبیعات -6

 Bوحدة من  2400دج و 150بسعر  Aوحدة من  2100في شهر أكتوبر، تم بیع  -

  .دج120بسعر 

مخزون المنتجات التامة كان یساوي إلى الصفر في بدایة الشهر؛ مخزونات المواد  :مالحظة

  .المستهلكة كانت تساوي صفرا في بدایة ونهایة الشهر

  :المطلوب

  ثم سعر التكلفة والنتیجة التحلیلیة لكل واحد من المنتجات اإلنتاجاحسب تكلفة  - 1

 للمؤسسةالمختصر راجع نتیجة الشهر بعد إعادة تشكیل جدول النتائج  - 2

  

  

  

  


