
 

 

  تحليل االستغالل: المجال المفاهيمي الثالث 

 التحليل الوظيفي) : 9(الوحدة 
 
 

  :الكفاءات المستهدفة

  ـ ينجز جدول تحليل االستغالل الوظيفي             
 

   ساعات06 :المدة الالزمة 
  

  . الكتب المدرسية المقررة :المراجع
  

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .ة ترتيب األعباء حسب الوظائف تُنجز جدول إعاد-          

 . لكل وظيفة و تحسب نتيجة االستغاللش  تُحدد الهوام-               
  

 تصميم الدرس
 

  إعادة ترتيب األعباء حسب الوظائف. 1

  جدول تحليل االستغالل الوظيفي. 2

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها . 3

 أسئلة التقويم الذاتي. 4

 يأجوبة التقويم الذات. 5
 
 
  

  



 

 

 إعادة ترتيب األعباء حسب الوظائف
  

  :الوظائف المختلفة في المؤسسة . 1.1

         المؤسسة مقسمة إلى مجموعة من األجزاء كل جزء فيها يقوم بوظيفة معينة خاصة 

مبيعات البضائع، مبيعات (و تمارس ضمن هذه الوظائف أنشطة عديدة تساهم في تحقيق مهام معينة 

هذه النشاطات تختلف عن بعضها البعض السيما من حيث األعباء التي تتحملها ). المنتجات، خدمات

  .المؤسسة من أجل القيام بهذه الوظائف

و نجد في أغلب . إن أفضل طريقة لتعريف كل وظيفة هي اعتبارها مرحلة من مراحل اإلنتاج والبيع

  :المؤسسات خاصة اإلنتاجية منها الوظائف التالية 

الخ التي تحتاج إليها ... تشمل مجمل المهام المتعلقة بشراء البضائع و المواد األولية:اءأ ـ وظيفة الشر

  .المؤسسة للقيام بنشاطها االستغاللي العادي

 وتشتمل على مجمل المهام المتعلقة بإنتاج المنتجات بداية من استعمال المواد :ب ـ وظيفة اإلنتاج

  .يعاألولية و انتهاء بصنع المنتج الموجه للب

  . و تشمل كل المهام المتعلقة ببيع البضاعة أو المنتجات:  ـ وظيفة التوزيع جـ

  . وتشمل كل األعمال األخرى الضرورية للتسيير الحسن للمؤسسة: د ـ الوظيفة اإلدارية والمالية

. إن المحاسبة العامة ال تفرق بشكل دقيق بين وظائف المؤسسة المختلفة عند تسجيلها لمختلف األعباء

. فالمحاسبة العامة تسجل التكاليف بحسب طبيعتها بغض النظر عن الوظيفة التي نشأت فيها تلك التكلفة

بينما في تحليل االستغالل الوظيفي نقوم بتحديد مختلف األعباء العائدة لكل وظيفة من أجل تحليل أفضل 

 نتحدث عن تحليل االستغالل ونشير هنا أننا. للنتائج التي تتكون تدريجياً مع تسلسل وظائف المؤسسة

  .أي أن األعباء والنواتج خارج االستغالل ال تؤخذ بعين االعتبار وتحليلنا يتوقف عند نتيجة االستغالل فقط

  :ترتيب األعباء حسب الوظائف في المؤسسة التجارية . 2.1

سسات ولهذا النوع من المؤ. تقوم المؤسسة التجارية بعملية شراء البضائع و بيعها كما هي

ومن أجل إعادة ترتيب . وظيفة الشراء، وظيفة التوزيع و وظيفة اإلدارة والمالية: ثالثة وظائف هي

أعباء المحاسبة العامة من أعباء بحسب طبيعتها إلى أعباء بحسب وظيفتها نستخدم جدول الترتيب على 

  :الشكل التالي 

  

  

  

  

  



 

 

  
  الوظيفة

  المبلغ الموزع  األعباء  رح
  اإلدارة والمالية  يعالتوز  الشراء

  ....  ....  ....  . . . . .  المواد و اللوازم المستهلكة  61
  ....  ....  ....  . . . . .  خدمات  62
  ....  ....  ....  . . . . .  مصاريف المستخدمين  63
  ....  ....  ....  . . . . .  الضرائب و الرسوم  64
  ....  ....  ....  . . . . .  المصاريف المالية  65
  ....  ....  ....  . . . . .  مصاريف المتنوعةال  66
  ....  ....  ....  . . . . .  مخصصات االهتالكات والمؤونات  68
  ....  ....  ....  . . . . .  المجموع  

 

  :مالحظات 

  .ال تظهر في جدول ترتيب األعباء بمعنى آخر ال توزع على الوظائف) 60/حـ(أـالبضائع المستهلكة 

 المواد واللوازم المستهلكة فإننا 61ضمن حساب ) غير مسترجعة( تالفة ب ـ في حالة وجود أغلفة

  .ندرجها مباشرة ضمن أعباء وظيفة التوزيع

      ـ ال توزع األعباء حسب نسب عامة ثابتة و لكن حسب ما تراه المؤسسة عند فرزها لألعباءجـ

  .و لهذا قد يكون التوزيع باستخدام نسب مئوية أو معامالت

  :التجارية كما يلي" الشاطئ" يظهر جدول حسابات النتائج لمؤسسة N/31/12بتاريخ ):1(يمثال توضيح
 دائن مدين اسم الحساب رح

120.000  مبيعات البضائع 70
  42.000 بضائع مستهلكة 60
 78.000  الهامش اإلجمالي 80
 78.000  الهامش اإلجمالي 80
  11.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61
  5.800 خدمات 62
 61.200  القيمة المضافة 81
 61.200  القيمة المضافة 81
 1.800  نواتج مختلفة 77
  20.000 مصاريف المستخدمين 63
  1.500 ضرائب و رسوم 64

  
  
  



 

 

 
  500 مصاريف مالية 65
  3.000 مصاريف متنوعة 66
  6.800 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 31.200  نتيجة االستغالل 83

  

  : معلومات إضافية 

  . مختلفة أخرى و الباقي نواتج ماليةج نواتDA 800النواتج المختلفة عبارة عن . 1

  :بعد تحليل األعباء قررت المؤسسة ترتيبها حسب وظيفتها كما يلي . 2
  الوظيفة

  األعباء  رح
المبلغ 
  التوزيع  الشراء  الموزع

اإلدارة 
  والمالية

 %50 %30   %20    م المستهلكةالمواد و اللواز  61
 %40 %35  %25    خدمات  62
 %30 %40 %30    مصاريف المستخدمين  63
 %20 %65 %15    الضرائب و الرسوم  64
 %40 %60  -    المصاريف المالية  65
 %40 %40 %20    المصاريف المتنوعة  66
 %40 %30 %30    مخصصات االهتالكات والمؤونات  68
          المجموع  

   :وب العمل المطل

  .ـ إتمام جدول ترتيب األعباء حسب وظيفتها

  :الحل 

 :ـ جدول إعادة ترتيب األعباء حسب وظيفتها 

 الوظيفة
 األعباءرح

المبلغ 
 الموزع

اإلدارة والماليةالتوزيعالشراء

 2.2003.3005.500 11.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61
 1.4502.0302.320 5.800 خدمات 62
 6.0008.0006.000 20.000 مصاريف المستخدمين 63
  
  
 



 

 

 300 975 225 1.500 الضرائب و الرسوم 64
 200 300 - 500 المصاريف المالية 65
1.2001.200 600 3.000 المصاريف المتنوعة 66
2.0402.0402.720 6.800 مخصصات االهتالكات والمؤونات 68

12.51517.84518.240 48.600 المجموع  

  :مالحظة 

  .مجموع أعباء الوظائف= مجموع المبلغ الموزع ) .  أ

  . النواتج المختلفة تستخدم الحقاً في جدول تحليل االستغالل الوظيفي77المعلومة المتعلقة بحساب ). ب

  : ترتيب األعباء حسب الوظائف في المؤسسة الصناعية . 3.1

و تصنيعها لتحصل على منتجات تامة موجهـة        تقوم المؤسسة الصناعية بشراء المواد األولية       

و من أجل إعادة ترتيب أعباء المحاسبة العامة من أعباء بحسب طبيعتها إلـى أعبـاء بحـسب                  . للبيع

  :وظيفتها نستخدم جدول الترتيب على الشكل التالي 
 

  الوظيفة
  األعباء  رح

المبلغ 
  التوزيع  اإلنتاج  الشراء  الموزع

اإلدارة 
  والمالية

  ....  ....  ....  ....  . . . .  لوازم المستهلكةال  61
  ....  ....  ....  ....  . . . .  خدمات  62
  ....  ....  ....  ....  . . . .  مصاريف المستخدمين  63
  ....  ....  ....  ....  . . ...  الضرائب و الرسوم  64
  ....  ....  ....  ....  . ....  المصاريف المالية  65
  ....  ....  ....  ....   .. . .  المصاريف المتنوعة  66
  ....  ....  ....  ....  . . . .  مخصصات االهتالكات والمؤونات  68
  ....  ....  ....  ....  . . . .   المجموع  

  :مالحظة 

أ ـ ال يتم توزيع المواد األولية و اللوازم المستهلكة ضمن عملية اإلنتاج على الوظائف ألنها تستخدم 

  .منتجاتمباشرة في حساب تكلفة إنتاج ال

          المواد األولية واللوازم – 61إجمالي حساب = الموزع على الوظائف ) اللوازم المستهلكة (61حساب 

  .المستهلكة في إنتاج المنتجات                                                          
  

  

  

  

  



 

 

  ) :2(مثال توضيحي 

  :الصناعية كما يلي" لالبرتقا" لمؤسسة  كان جدول حسابات النتائجN/31/12بتاريخ 

  دائن  مدين  اسم الحساب  رح
  200.000    إنتاج مباع  71

  10.000    إنتاج مخزون  72

    82.000  المواد و اللوازم المستهلكة  61
    12.000  خدمات  62
  116.000    القيمة المضافة  81

  116.000    القيمة المضافة  81

  2.500    النواتج المختلفة  77

63 
ى إل

68  
  52.500  أعباء أخرى

  

  66.000    نتيجة االستغالل  83

  :معلومات إضافية 

   .DA 75.000المواد األولية المستهلكة ضمن عملية اإلنتاج تقدر بـ . 1

  :األعباء بحسب طبيعتها توزع على الوظائف حسب النسب التالية. 2

  الوظائف

  األعباء

  اإلدارة  التوزيع  اإلنتاج  الشراء

   والمالية

 %15 %25 %40 %20  61/حـ

 %30 %30 %22 %18  62/حـ

 %15 %20 %40 %25  68 إلى 63/حـ

3 .DA900من النواتج المختلفة عبارة عن نواتج مالية .  

  :العمل المطلوب 

  . إتمام جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف-

  :الحل 

     ازم المستهلكة في  المواد األولية واللو– 61إجمالي حساب =  الموزع على الوظائف 61 حساب -

  .إنتاج المنتجات                                          

  7.000 = 75.000 – 82.000 = 61/المبلغ الموزع من حـ

  

  



 

 

  :ـ جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف 

  الوظيفة
  األعباء  رح

المبلغ 
  التوزيع  اإلنتاج  الشراء  الموزع

اإلدارة 
  والمالية

  1.050  1.750  2.800  1.400  7.000  للوازم المستهلكةالمواد و ا  61
  3.600  3.600  2.640  2.160  12.000  خدمات  62
  7.875  10.500  21.000  13.125  52.500  مخصصات االهتالكات والمؤونات  68
  12.525  15.850  26.440  16.685  71.500  المجموع  

  .ط لتسهيل الحساب فق68 إلى 63 تم تجميع الحسابات من :مالحظة 

  
  جدول تحليل االستغالل الوظيفي

  

  :جدول تحليل االستغالل الوظيفي لمؤسسة تجارية . 1.2

  :أ ـ مستويات النتائج 

          يحتوي هذا الجدول على ثالثة مستويات من النتائج حسب تسلسل وظائف المؤسسة 

  :ستويات تحسب بالتدرج كما يلي وهذه الم) و المالية        التوزيع           اإلدارة  الشراء   (

  

  :الهامش على تكلفة شراء البضائع المباعة : المستوى األول  

  .وتكلفة شراء البضائع المباعة) مبيعات البضائع(يحسب انطالقاً من الفرق بين رقم األعمال الصافي 

  م.ب.ش. ت–رقم األعمال الصافي = م .ب.ش.ت/هـ

  . التخفيضات الممنوحة للزبائن–إلجمالي رقم األعمال ا= ـ رقم األعمال الصافي

 –) مصاريف الشراء(أعباء وظيفة الشراء + البضائع المستهلكة = ـ تكلفة شراء البضائع المباعة 

  ).779/حـ( المختلفة األخرى جالنوات

  

  :الهامش على تكلفة التوزيع : المستوى الثاني  

بضائع المباعة وأعباء وظيفة التوزيع يحسب انطالقاً من الفرق بين الهامش على تكلفة شراء ال

  ).مصاريف التوزيع(

   مصاريف التوزيع–م .ب.ش.ت/هـ= ت .ت/هـ

  

  



 

 

  :نتيجة االستغالل : المستوى الثالث  

تحسب انطالقاً من الفرق بين الهامش على تكلفة التوزيع وأعباء وظيفة اإلدارة و المالية بعـد طـرح                  

  ) .770/حـ(النواتج المالية 

   مصاريف اإلدارة و المالية الصافية–ت .ت/هـ= غالل نتيجة االست

  

  :ب ـ شكل نموذجي لجدول تحليل االستغالل الوظيفي

  

  المبالغ  البيان  الرقم
  المبالغ
  الجزئية

% 

  100  ××××    رقم األعمال الصافي  1

      ××××  رقم األعمال اإلجمالي  

      )××(  التخفيضات الممنوحة للزبائن)-(  
  )××(  )×××(    ئع المباعةتكلفة شراء البضا  2

      ××××  البضائع المستهلكة(+)  

      ××××  مصاريف الشراء(+)   

      )××(  )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى) -(  
  ××  ××××    الهامش على تكلفة شراء البضائع المباعة  3
  )××(  )×××(    مصاريف التوزيع  4
  ××  ××××    الهامش على تكلفة التوزيع  5
  )××(  )×××(    ارة و المالية الصافيةمصاريف اإلد  6

      ××××  مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية  

      )××(  )770/حـ(النواتج المالية ) -(  
  ××  ××××    نتيجة االستغالل  7

  

  ) : 3(مثال توضيحي

" المطلوب إعداد جدول تحليل االستغالل الوظيفي لمؤسسة ) 1(باستخدام معطيات المثال التوضيحي رقم

  . التجارية" لشاطئ ا

  

  

  



 

 

  :الحل 

 المبالغ
 المبالغ البيان الرقم

 الجزئية
% 

120.000100  رقم األعمال الصافي 1

44,76)53.715(  تكلفة شراء البضائع المباعة 2

  42000 البضائع المستهلكة(+) 

  12515 مصاريف الشراء(+)  

  )800( )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى) -( 

66.28555,24 الهامش على تكلفة شراء البضائع المباعة 3

14,87)17.845(  مصاريف التوزيع 4

48.44040,37  الهامش على تكلفة التوزيع 5

14,37)17.240(  مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6

  18240 مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية 

  )1.000( )770/حـ(النواتج المالية ) -( 

 31.20026  نتيجة االستغالل 7

  
  :جدول تحليل االستغالل الوظيفي لمؤسسة صناعية . 2.2

  :أ ـ مستويات النتائج 

  : في هذا الجدول تظهر لنا ثالثة مستويات من النتائج و هي 

  :الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة : المستوى األول  

  .و تكلفة إنتاج المنتجات المباعة) اإلنتاج المباع( بين رقم األعمال الصافي يحسب انطالقاً من الفرق

  

  

  



 

 

  م.م.إ. ت–رقم األعمال الصافي = م .م.إ.ت/هـ

و قيمة اإلنتاج ) إنتاج الفترة(و تحسب تكلفة إنتاج المنتجات المباعة بالفرق بين تكلفة اإلنتاج اإلجمالية 

  . الكمية المنتجة خالل الفترة غير المباعةالذي يمثل تكلفة إنتاج) 72/حـ(المخزون 

  :مالحظة 

 مخزون أول –مخزون آخر المدة من المنتجات : ـ  يمكن حساب اإلنتاج المخزون بالعالقة التالية 

  .المدة من المنتجات 

 اإلنتاج المخزون مديناً فإننا نضيفه في هذه الحالة إلى تكلفة اإلنتاج 72 إذا كان رصيد حساب ـ

  .ةاإلجمالي

   اإلنتاج المخزون –تكلفة اإلنتاج اإلجمالية = تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 

  : بينما تكلفة اإلنتاج اإلجمالية فتحسب بالعالقة التالية 

 النواتج  –مصاريف اإلنتاج   + مصاريف الشراء   + المواد األولية المستهلكة    = تكلفة اإلنتاج اإلجمالية    

 .المختلفة األخرى

 :الهامش على تكلفة التوزيع : ني المستوى الثا 

    يحسب انطالقاً من الفرق بين الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة و أعباء وظيفة التوزيع 

  ).مصاريف التوزيع(

   مصاريف التوزيع–م .م.إ.ت/هـ= ت .ت/هـ

  :نتيجة االستغالل : المستوى الثالث  

فة التوزيع و أعباء وظيفة اإلدارة و المالية بعد طرح تحسب انطالقاً من الفرق بين الهامش على تكل

  ) .770/حـ(النواتج المالية 

   مصاريف اإلدارة و المالية الصافية–ت .ت/هـ= نتيجة االستغالل 

  

  :ب ـ شكل نموذجي لجدول تحليل االستغالل الوظيفي 

 المبالغ البيان الرقم
 المبالغ
 الجزئية

% 

 100 ××××   رقم األعمال الصافي 1
  )××(  )×××(    تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 2
      ××××  المواد األولية المستهلكة(+) 
      ××××  مصاريف الشراء(+)  
  
  
 



 

 

      ××××  مصاريف اإلنتاج(+)  
      )××(  )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى) -( 
      ××××  تكلفة اإلنتاج اإلجمالية 
      )××(  اإلنتاج المخزون) -( 

  ××  ××××     على تكلفة إنتاج المنتجات المباعةالهامش 3
  )××(  )×××(    مصاريف التوزيع 4
  ××  ××××    الهامش على تكلفة التوزيع 5
  )××(  )×××(    مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6
      ××××  مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية 
      )××(  )770/حـ(النواتج المالية ) -( 

  ××  ××××    نتيجة االستغالل 7

  ) : 3(مثال توضيحي

المطلوب إعداد جدول تحليل االستغالل الوظيفي لمؤسسة ) 2(باستخدام معطيات المثال التوضيحي رقم 

  . الصناعية" البرتقال " 

  :الحل 

  المبالغ  البيان  الرقم
  المبالغ
  الجزئية

% 

  100  200.000    رقم األعمال الصافي  1
  53,26  )106.525(    منتجات المباعةتكلفة إنتاج ال  2

      75.000  المواد األولية المستهلكة(+)  

      16.685  مصاريف الشراء(+)   

      26.440  مصاريف اإلنتاج(+)   

      )1600(  )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى ) -(  

      116.525  تكلفة اإلنتاج اإلجمالية  

      )10.000(  اإلنتاج المخزون) -(  
  46,74  93.475     على تكلفة إنتاج المنتجات المباعةالهامش  3
  7,92  )15.850(    مصاريف التوزيع  4
  41,82  77.625    الهامش على تكلفة التوزيع  5
  5,82  )11.625(    مصاريف اإلدارة و المالية الصافية  6

      12.525  مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية  

      )900(  )770/حـ(النواتج المالية ) -(  
  36  66.000    نتيجة االستغالل  7



 

 

  

  أنشطة اإلعالم اآللي

  

   : N/31/12التجارية بتاريخ " البشير"المعلومات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسة 
  النواتج  األعباء

  150.000   مبيعات البضائع70  80.000   ـ البضائع المستهلكة60

  2.000  نواتج المالية ـ ال770  15.000   ـ المواد و اللوازم المستهلكة61

  5.000  ـ النواتج المختلفة األخرى779  20.000   ـ خدمات62

      30.000   ـ أعباء أخرى68 إلى 63

  :ـ تتوزع األعباء على الوظائف بالنسب التالية

  الوظائف

  األعباء
  اإلدارة و المالية  التوزيع  الشراء

 %50 %25 %25  61/حـ

 %40 %30 %30  62/حـ

 %60 %20 %20  68 إلى 63/حـ

  

  : و صيغه Excel باستخدام المجدول :العمل المطلوب 

  . إعادة ترتيب األعباء حسب الوظائف-أ 

. إعداد جدول تحليل االستغالل الوظيفي-ب 



 

 

  
  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي

  
  : جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف-أ 

 يتم الحساب تلقائياً عندما نغير مبلغ تكلفة معينة كما باستخدام مرجع الخاليا يمكن إعداد الجدول بحيث

  :يظهر على الشكل التالي 

   
 
 

  

  



 

 

   : الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي-
 

  

  : جدول تحليل االستغالل الوظيفي -ب 

يمكن باستخدام المجدول اإلشارة إلى مرجع خلية موجودة في ورقة و وضعها في ورقة 

جدول تحليل االستغالل "والثانية باسم " ترتيب األعباء " ا ورقتين األولى باسم وفي مثالنا لدين. أخرى

في ) D12(فعلى سبيل المثال إذا أردنا أخذ قيمة مبلغ مصاريف الشراء الموجود في الخلية". الوظيفي 

نقوم " جدول تحليل االستغالل الوظيفي" في ورقة ) C6(ورقة ترتيب األعباء و وضعها في الخلية 

  : لخطوات التاليةبا

و نحدد الخلية " ترتيب األعباء" ثم نتحول إلى ورقة (=) رمز المساواة ) C6( نكتب في الخلية -

)D12 (و تظهر الصيغة في الخلية . ثم نضغط على مفتاح اإلدخال لتأكيد الصيغة)C6 ( و نفس العمل

   :نقوم به في بقية الخاليا على الشكل التالي
  
  

  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي 

 
 



 

 

  

  ) :1(التمرين

  :يتكون جدول حسابات النتائج إلحدى المؤسسات التجارية من الحسابات التالية

   DA85.200  : المستهلكةع البضائ- 60

    DA14.900 :  المواد و اللوازم المستهلكة- 61

     DA16.800 : خدمات - 62

   DA26.300 :  مصاريف المستخدمين - 63

  DA 9.800:  الضرائب و الرسوم- 64

  DA 4.800:  المصاريف المالية- 65

   DA 8.300 :  المصاريف المتنوعة- 66

  DA  12.500:  مخصصات االهتالكات و المؤونات- 68 

  DA 210.000: مبيعات البضائع- 70

  . نواتج ماليةDA 3.000 منها DA 6.600:  نواتج مختلفة - 77

 :كما يظهر جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف كما يلي
  الوظائف

  اإلدارة والمالية  التوزيع  الشراء  األعباء

 2 1 1  61/حـ
 4 3 3  62/حـ
 2 2 1  68 إلى 63/حـ

 

  :العمل المطلوب 

 .إعداد جدول حسابات النتائج .1

 .فإتمام جدول ترتيب األعباء حسب الوظائ .2

 .إعداد جدول تحليل االستغالل الوظيفي .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسئلة التقويم الذاتي 



 

 

   ) :2(التمرين

  :من دفاتر إحدى المؤسسات الصناعية استخرجنا الحسابات التالية

  DA 300.000: ـ إنتاج مباع71

  )رصيد دائن (DA 18.000:  ـ إنتاج مخزون72

   نواتج مختلفة أخرىDA 2.500 منها DA 4.000:  المختلفة ج ـ النوات77

  . مواد أولية مستهلكةDA 70.000 منها DA 84.000  المواد و اللوازم المستهلكة ـ61

  DA 25.000 ـ الخدمات 62

  DA 140.000 تبلغ 68 إلى 63الحسابات من 

  :العمل المطلوب 

 .إعداد جدول حسابات النتائج .1

     DA 14.200 ومصاريف التوزيع DA 98.000إذا علمت أن مصاريف اإلنتاج تقدر بـ  .2

 . إعداد جدول تحليل االستغالل الوظيفي: DA 16.800اريف اإلدارة و المالية و مص
  : )3(التمرين

ذات النشاط التجاري، حول " المحالت العصرية " تحصلنا على المعلومات التالية الخاصة بمؤسسة 

  :.Nدورتها االستغاللية لسنة 

   DA 250.000=  ، البضاعة المستهلكة DA 450.000= المبيعات  -

  . المواد و اللوازم المستهلكة2= لخدمات ا -

   DA 80.000= القيمة المضافة  -

  DA 10.000= النواتج المختلفة  -

 DA 40.000 = 68/ حـ← 63/مجموع الحسابات من حـ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :العمل المطلوب 
  .إعادة تكوين جدول حسابات النتائج -1

  :إذا كانت األعباء حسب طبيعتها توزع على الوظائف كما يلي

المالية. إ/مالتوزيع/ مالشراء/ مالمجموع األعباء

 61/حـ

  62/حـ

68←63/حـ

 
28% 

%30  
%10 

%45 
%60  
%50 

%27 
%10  
%40 

     المجموع

  

 نواتج مختلفة أخرى DA 7000:  يقسم إلى77/ إنجاز جدول تحليل االستغالل الوظيفي، إذا كان حـ-2

  .و الباقي نواتج مالية
  ) :4(التمرين

 إحدى المؤسسات الصناعية البيانات التالية و طَلبت منك إجراء دراسة تحليلية حسب الوظائف قدمت لك

   .Nلدورتها االستغاللية 

  .DA 435.000رقم األعمال الصافي للفترة •

  ) . رصيد مدين (DA70.000 اإلنتاج المخزون  •

ملية اإلنتاج  مواد أولية استهلكت في ع %80 منها DA200.000المواد واللوازم المستهلكة  •

  و الباقي استهلك في باقي أقسام المؤسسة،

   ،DA30.000الخدمات  •

   ،DA20.000 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة •

   ،DA38000مصاريف المستخدمين  •

   ،DA50000مخصصات االهتالكات و المؤونات  •

  ،DA12.000الضرائب و الرسوم  •

   ،DA10.000المصاريف المالية  •

   DA6.000المصاريف المتنوعة  •

  نواتج مالية،DA2.000 منها DA8.000كما بلغت النواتج المختلفة  •
  
  
  
  



 

 

  :العمل المطلوب 
  . إعداد جدول حسابات النتائج لهذه المؤسسة-1

  : إذا قدم لك جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف بالنسب التالية-2

 األعباء المجموع الموزع الوظائف

شراءال اإلنتاج التوزيع اإلدارة و المالية    

%15 
%25 
%20 

%40 
%25 
%20 

%25 
%34 
%26 

%20 
%16 
%34 

 

61/حـ  

62/حـ  

68-63حـ  

 المجموع     

  . أتمم جدول ترتيب األعباء. 1.2

  .أنجز جدول تحليل االستغالل الوظيفي . 2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي 
  

  ) :1(حل التمرين

  :جدول حسابات النتائج . 1

 دائن مدين حساباسم ال رح

210.000   مبيعات البضائع 70
   85.200 بضائع مستهلكة 60
124.800   الهامش اإلجمالي 80
124.800   الهامش اإلجمالي 80
   14.900 مواد و لوازم مستهلكة 61
   16.800 خدمات 62
 93.100   القيمة المضافة 81
 93.100   القيمة المضافة 81
 6.600   نواتج مختلفة 77
   26.300 مصاريف المستخدمين 63
   9.800 ضرائب و رسوم 64
   4.800 مصاريف مالية 65
   8.300 مصاريف متنوعة 66
   12.500 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 38.000   نتيجة االستغالل 83

  

  :جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف . 2

  .في المعامل و قسمة الناتج على مجموع المعامالتالتوزيع يكون بضرب مبلغ األعباء 

1 ×14.900=  الموزع على وظيفة الشراء 61/ حـ:مثال
4

 = 3.725  

  

  

  

  

  



 

 

 الوظيفة
المبلغ الموزع األعباء رح

اإلدارة والماليةالتوزيعالشراء

 3.7253.7257.450 14.900المواد و اللوازم المستهلكة 61

 5.0405.0406.720 16.800 خدمات 62
 12.34024.68024.680 61.700أعباء أخرى حسب طبيعتها 68 إلى 63

 21.10533.44538.850 93.400 المجموع  

  :جدول تحليل االستغالل الوظيفي. 3

 % المبالغ الجزئية المبالغ البيان الرقم

 100 210.000  رقم األعمال الصافي 1
 49 (102.705)  كلفة شراء البضائع المباعةت 2

  85200 البضائع المستهلكة 
  21105 مصاريف الشراء(+)  
  (3.600) )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى) -( 
  102.705  
 51 107.295 الهامش على تكلفة شراء البضائع المباعة 3
 16 (33.445)  مصاريف التوزيع 4
 35 73.850  كلفة التوزيعالهامش على ت 5
 17 (35.850)  مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6

  38.850 مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية 
  (3.000) )770/حـ(النواتج المالية ) -( 
  35.850  

    نتيجة االستغالل 7
38.000 

  
18 



 

 

  ) :2(حل التمرين

  :جدول حسابات النتائج . 1

 دائن مدين حساباسم ال رح

 300.000   إنتاج مباع 71

 18.000   إنتاج مخزون 72

  84.000 مواد و لوازم مستهلكة 61

  25.000 خدمات 62

 209.000  القيمة المضافة 81

 209.000  القيمة المضافة 81

 4.000  نواتج مختلفة 77

 140.000 أعباء أخرى 68 إلى 63

 73.000  نتيجة االستغالل 83

  

  :جدول تحليل االستغالل التفاضلي . 2

  : حساب مصاريف وظيفة الشراء -

مصاريف + مصاريف التوزيع + مصاريف اإلنتاج + مصاريف وظيفة الشراء = المبلغ الموزع 

  اإلدارة و المالية

   16.800 + 14.200 + 98.000+ مصاريف وظيفة الشراء ) = 140.000 + 25.000 + 14.000(

  .DA 50.000= مصاريف الشراء 

  

  

  

  

  

  



 

 

 المبالغ
 المبالغ البيانالرقم

 الجزئية
% 

 100 300.000   رقم األعمال الصافي 1

53,26)197.500(   تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 2

     70.000 المواد األولية المستهلكة(+) 

     50.000 مصاريف الشراء(+)  

     98.000 مصاريف اإلنتاج(+)  

     2.500-)779/حـ(النواتج المختلفة األخرى ) -( 

    215.500 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية 

    18.000- اإلنتاج المخزون) -( 

   197.500    

46,74 102.500  الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 3

 7,92 )14.200(   مصاريف التوزيع 4

41,82 88.300   الهامش على تكلفة التوزيع 5

 5,82 )15.300(   مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6

     16.800 مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية 

     1.500- )770/حـ(النواتج المالية ) -( 

   15.300     

 36 73.000   نتيجة االستغالل 7



 

 

  ) :3(حل التمرين

  إعادة تشكيل جدول حسابات النتائج. 1

  200.000 = 250.000 – 450.000 = 80/حـ

  )62 /حـ + 61 /حـ (– 80 /حـ = 81 /حـ

  )61 /حـ 2 + 61 /حـ (– 200.000 = 80.000

   61 /حـ 3 = 120.000

 = 61 /حـ
120.00040.000

3
=  

  80.000 = 62 /حـو منه 

 دائن مدين اسم الحساب رح

 450.000  مبيعات البضائع 70

  250.000 لكةبضائع مسته 60

 200.000  الهامش اإلجمالي 80

 200.000  الهامش اإلجمالي 80

  40.000 مواد و لوازم مستهلكة 61

  80.000 خدمات 62

 80.000  القيمة المضافة 81

 80.000  القيمة المضافة 81

 10.000  نواتج مختلفة 77

  40.000 أعباء أخرى68 إلى 63

 50.000  نتيجة االستغالل 83

  

  

  



 

 

  :جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف . 2

 اإلدارة والمالية التوزيع الشراء المجموع األعباء 

 18.00010.800 11.200 40.000المواد و اللوازم المستهلكة 61

 48.0008.000 24.000 80.000 خدمات 62

 20.00016.000 4.000 40.000أعباء أخرى حسب طبيعتها 68 إلى 63

 86.00034.800 39.200 160.000 وعالمجم 

  

  :جدول تحليل االستغالل الوظيفي . 2

 % المبالغ الجزئية المبالغ البيانالرقم

 100 450.000  رقم األعمال الصافي 1
 62,71 (282.200)  تكلفة شراء البضائع المباعة 2

   250000 البضائع المستهلكة(+) 
   39200 مصاريف الشراء(+)  
   (7.000) )779/حـ(النواتج المختلفة األخرى) -( 
   282.200   
 37,28 167.800 الهامش على تكلفة شراء البضائع المباعة 3
 19,11 (86.000)  مصاريف التوزيع 4
 18.17 81.800  الهامش على تكلفة التوزيع 5
 7.06 (31.800)  مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6

   34800 دارة و المالية اإلجماليةمصاريف اإل 
   (3.000) )770/حـ(النواتج المالية ) -( 
   37.800   
 11.11 50.000  نتيجة االستغالل 7

  

  

  



 

 

  ) :4(حل التمرين 

  :جدول حسابات النتائج . 1

 دائن مدين اسم الحساب رح
 435.000  إنتاج مباع71
  70.000 )رصيد مدين(إنتاج مخزون 72
 20.000  ج المؤسسة لحاجتها الخاصةإنتا 
  200.000 المواد و اللوازم المستهلكة61
  30.000 خدمات62
 155.000  القيمة المضافة81
 155.000  القيمة المضافة81
 8.000  نواتج مختلفة77
  180.000 مصاريف المستخدمين63
  12.000 ضرائب و رسوم64
  10.000 مصاريف مالية65
  6.000 المصاريف المتنوعة66
  50.000 مخصصات االهتالكات و المؤونات68
  95.000 نتيجة االستغالل83

  :جدول ترتيب األعباء حسب الوظائف . 1.2

 الوظائف
المجموع الموزع األعباء رح

اإلدارة والمالية التوزيع اإلنتاج الشراء

61 
المواد و اللوازم

 10.00016.0006.000 8.000 40.000 المستهلكة

 7.500 10.2007.500 4.800 30.000 خدمات 62

 67.08051.60051.600 87.720 258.000 أعباء أخرى68 إلى 63

 100.52087.28075.10065.100 328.000 المجموع 



 

 

  :جدول تحليل االستغالل الوظيفي . 2.2

 المبالغ البيانالرقم
 المبالغ
 الجزئية

% 

 100 435.000  ل الصافيرقم األعما 1

 90,07 )391.800(  تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 2

   160.000 المواد األولية المستهلكة(+) 

   100.520 مصاريف الشراء(+)  

   87.280 مصاريف اإلنتاج(+)  

   )6.000( النواتج المختلفة األخرى ) -( 

   341.800 تكلفة اإلنتاج اإلجمالية 

   70.000 نتاج المخزوناإل(+)  

   )20.000( إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة) -( 

   391.800   

 9,93 43.200  الهامش على تكلفة إنتاج المنتجات المباعة 3

 17,26 )75.100(  مصاريف التوزيع 4

 7,33 )31.900(  الهامش على تكلفة التوزيع 5

 14,51 )63.100(  مصاريف اإلدارة و المالية الصافية 6

   65.100 مصاريف اإلدارة و المالية اإلجمالية 

   )2.000( )770/حـ(النواتج المالية ) -( 

   63.100   

 21,84 )95.000(  نتيجة االستغالل 7

  . المبالغ التي بين قوسين تطرح أما نتيجة االستغالل فهي تعني خسارة:مالحظة 

  


