جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:
اسى انًسبق  :ادارة انعًهيبث االَتبجيت
تبريخ االيتحبٌ2017/10/22 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

االيتحبٌ انُصفي األول
انفصم انذراسي األول
2017-2018

اسى انًحبضر  :د .حبتى عسفت
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة األعًبل
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

السؤال األول :ضع عالمة ( √) امام العبارة الصحيحة وعالمة (  )Xامام العبارة الخاطئة .

 .1ادارة العلميات االنتاجية هي عملية تحويل المدخالت الى مخرجات مطلوبة من خالل نظام مخطط مسيطر علية.

(  3عالمات)

 .2نقطة التعادل ي االنتاج تعني النقطة التي تتساوو عندها االرباح الللية مع المصرو ات الللية وتلون االيرادات صص ارَا.
 .3يتناسب ميل منحنى التللصة طريا مع تغير التللصة المتغيرة للوحدة بالزيادة او النقصان.

(5عالمات)

السؤال الثاني:

 .1شركة مشتيى تعمل في مجال صناعة البالستيك مطالبة بزيادة مساىمتيا االنتاجية لزيادة ارباحيا لشراء ماكنة انتاج
جديدة لصناعة المنتجات البالستيكية ،وقد سعت الشركة لشراء تمك الماكنة من خالل قرض ستحصل عمية من بنك

فمسطين المحدود ،وقد اشترط البنك عمى الشركة قبل حصوليا عمى القرض زيادة مساىمتيا االنتاجية ،والجدول
التالي يبين قائمة الدخل لتمك الشركة :
البيان

الوضع المالي

المبيعات

2500000

كمف المبيعات

1000000

ىامش الربح

1500000

كمف التمويل

50000

اجمال الربح

1450000

الضرائب %5

72500

المساىمة الصافية

1377500

امام ىذه الشركة ثالث خيارات وىي عمى النحو التالي:
أ .زيادة المبيعات بنسبة .%30

ب .تخفيض كمف التمويل بنسبة .% 10
ت .تخفيض كمف المبيعات بنسبة.%25

المطلوب :مساعدة الشرلة ي احتيار البديل المناسب الذي يحقق لها نسبة مساهمة عالية.

1

( 3عالمات)

جبيــــعـت فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:
اسى انًسبق  :ادارة انعًهيبث االَتبجيت
تبريخ االيتحبٌ2017/10/22 :
عذد األسئهت)3(:أسئهت
زيٍ االيتحبٌ :سبعت واحذة
استخذاو اآلنت انحبسبت (َعى)

االيتحبٌ انُصفي األول
انفصم انذراسي األول
2017-2018

اسى انًحبضر  :د .حبتى عسفت
رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهيـت :إدارة انًبل واألعًبل
انقسى  /انتخصص  :إدارة األعًبل
استخدام المعاجم أو القواميس (ال)

 .2اعطيت لك المعمومات التي تتعمق بإحدى العمميات ولمدة عامين في احدى المصانع في الجدول التالي( :عالمتان)
العمميات

عام 2015

عام 2016

عدد الوحدات المتجة

 1500وحدة

 2000وحدة

سعر البيع

 50دينار

 50دينار

المواد االولية المستخدمة

 760كغم

 900كغم

كمف المواد االولية

 30000دينار

 35000دينار

عدد ساعات العمل

 5000ساعة

 5300ساعة

كمف العمل المباشر

 72000دينار

 80000دينار

الطاقة المستخدمة

 15000كيمو وط

 18000كيمو وط

كمف الطاقة المستخدمة

 15000دينار

 16000دينار

كمف اخرى

 1200دينار

 1200دينار

المطلوب :احتساب االنتاجية الللية للل عام ،مع التوضيح االنتاجية اال ضل للمصنع.
(  7عالمات)

الثالث
:
السؤال

 .1تبيع احدى الشركات احدى منتجاتيا بمبمغ  18دينار ،وقد كانت اجمالي تكاليف ىذا المنتج عند حجم انتاج
 15000وحدة يساوي

 250000دينار ،وعندما يصبح حجم االنتاج

 25000وحدة فان اجمالي التكاليف

ستصبح  350000دينار.
المطلوب :ايجاد نقطة التعادل بالوحدات ي الحالتين.

( 2عالمة)

 .2يخدم احد البنوك التجارية وكمعدل  550عميل في اليوم ،فاذا عممت بان لدى البنك  5موظفين ،وان ساعات
العمل اليومي ىي  8ساعات ،فما ىي انتاجية ساعات العمل ،وعمى افتراض وفي حالة اخرى ان ىذا البنك قدم
خدماتو لـ ـ ـ  600عميل في احدى االيام وقد قام بتشغيل موظفين فقط طيمة الوقت اما باقي الموظفين فقد عمل
كل واحد منيم  5ساعات عمل ،فما ىي انتاجية ساعات العمل.
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 .3احدى الشركات تعتمد في صناعتيا عمى شراء جزء معين وبكمفة  1,2دينار وامام ىذه الشركة فرصة صناعة ىذا الجزء
( 3عالمة)

بدال من شرائو وقد توفرت لديك المعمومات التالية:

الطمب

االحتمال

15000

0,2

30000

0,3

25000

0,35

45000

0,15

المصاحب

فاذا قامت الشركة بإنتاج ىذا الجزء فان التكاليف السنوية الثابتة تساوي  23000دينار والكمفة المتغيرة لموحدة الواحدة
تساوي 0,6دينار.
المطلوب:
أ .هل تنصح الشرلة بشراء او صنع هذا الجزء.
ب .ما هو حجم االنتاج الذي يصاحبه ربحا الثر من شراء هذا الجزء.

انتهت األسئلة
مع التمنيات للجميع بالتو يق والنجاح،،،
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