
 

 

 حساب و تحليل التكاليف: المجال المفاهيمي الرابع 

 :التكاليف الكلية ) : 11(الوحدة 
 
 

  :لكفاءات المستهدفة ا

  . يخصص األعباء المباشرة و يحمل األعباء غير المباشرة للتكاليف- 

   ساعات06 :المدة الالزمة 

  . الكتب المدرسية المقررة :المراجع 

  :مؤشرات التقويم الذاتي

 .األعباء إلى مباشرة و غير مباشرةتُصنف  

 .تُنجز جدول توزيع األعباء غير المباشرة 

 .تُخصص األعباء المباشرة للتكاليف المعنية 

 .تُحمل األعباء غير المباشرة للتكاليف المعنية 
 

  

 تصميم الدرس
 

  .معالجة األعباء المباشرة. 1

  .معالجة األعباء غير المباشرة. 2

   . و حلولهاأنشطة اإلعالم اآللي. 3

 .أسئلة التقويم الذاتي. 4

  .أجوبة التقويم الذاتي. 5
 



 

 

 
 معالجة األعباء المباشرة

 
  :تذكير 

    :التكاليف و حسابها  

  : ريف التكلفة تعأـ 

عباء المتعلقة بمرحلة ما و التي تتحملها بضاعة أو خدمة أو منتج أو عدة األ موعمج هي

  .لية البيععملة النهائية لو ذلك قبل المرح، منتجات مباعة للغير

  

  :ب ـ حساب التكاليف 

  : كلفة الشراء  ت.1ب ـ

 أو على المواد و اللوازم من) في مؤسسة تجارية(ي كل ما يصرف على البضاعة ه

  :وتحسب تكلفة الشراء كما يلي . صاريف حتى دخولها إلى مخازن المؤسسةم

  

  

  :كلفة اإلنتاج ت. 2ب ـ

الذي تصنعه المؤسسة من أعباء مثل المادة األولية رف على المنتج صهي كل ما ي

المستعملة، و أجور العمال، و غيرها حتى يخرج من ورشة التصنيع و يستلم من طرف المخازن التي 

  :لي  ييخزن فيها و تحسب تكلفة اإلنتاج كما

  

  

  

  :عر التكلفة  س.3ب ـ

يصل إلى ى قة حتو كل ما يصرف على المنتجات المباعة في مختلف المراحل السابه

  .اعبالزبون أي أن سعر التكلفة هو مجموع التكاليف التي صرفت على المنتج الم

  

  

  

  

  

 مصاريف الشراء المباشرة و غير المباشرة+ ثمن الشراء = لفة الشراء تك

  .مصاريف اإلنتاج المباشرة و غير المباشرة + ة األولية المستعملتكلفة شراء المادة= لفة اإلنتاج تك

  مصاريف التوزيع المباشرة و غير المباشرة+  إنتاج المنتجات المباعة فةتكل= ر التكلفة سع



 

 

  : و النتيجة مشلهاا 

  :لهامش اأ ـ 

  .ذا المنتجهكونات الجزئية لسعر تكلفة م الفرق بين سعر البيع من منتج ما و أحد الهو

  .هو الفرق بين سعر بيع الوحدة وتكلفة إنتاج الوحدةهامش على تكلفة إنتاج الوحدة من منتج ما، الفمثالً 

  :لنتيجة  اب ـ

  .النتيجة بالنسبة لمنتج ما، هي الفرق بين سعر بيع هذا المنتج وسعر تكلفة هذا المنتج

  

  

  .و النتيجة تكون إما ربحاً أو خسارةٌ

  

  : األعباء المحملة للتكاليف 

لمحاسبة العامة ال تساوي األعباء المحملة للتكاليف وأنَّ ثانوي أنَّ أعباء ا) 2(من المعلوم من السنة 

  : األعباء المحملة للتكاليف يتم حسابها انطالقا من أعباء المحاسبة العامة التي تنقسم إلى 

  

  ) :األعباء المعتبرة(  أ ـ  أعباء المحاسبة العامة المحملة للتكاليف 

 التكاليف و تسمى بأعباء المحاسبة العامة المعتبرة  التي تحمل إلى6       و هي مختلف أعباء الصنف 

  .  الخ..... و من أمثلتها المادة األولية المستعملة، أجور العمال 

  

  ) :غير المعتبرة( ب ـ األعباء غير المحملة

    والتي ال تحمل للتكاليف ألن لها طابعاً استثنائياً أو تلك التي 6وهي أعباء المحاسبة العامة الصنف 

تخص الدورة التي نحسب تكاليفها حيث أن الدورة المحاسبية هي سنة ودورة التكاليف هي عادة شهر ال 

  .واحد

  ) : العناصر اإلضافية(جـ ـ األعباء اإلضافية 

وهي أعباء نظرية كان من المفروض على المؤسسة أن تدفعها لو كانت ظروف استغاللها مختلفة مثل 

  .ما بالمؤسسة دون مقابلأجر صاحب المؤسسة الذي يمارس مها

  :مما سبق نحصل على ما يلي 

  .  األعباء غير المعتبرة–األعباء اإلضافية + أعباء المحاسبة العامة = األعباء المعتبرة 

  

  

  

  عر التكلفةس  –رقم األعمال الصافي = نتيجة ال



 

 

  ) :المحملة( تصنيف األعباء المعتبرة  

  تصنف األعباء المحملة إلى أعباء مباشرة و أعباء غير مباشرة 

  :أ ـ األعباء المباشرة 

  .وهي أعباء يمكن تخصيصها مباشرة لمختلف التكاليف دون حسابات إضافية

  : مثال 

 للمتر، فاألعباء المباشرة DA 150 من الخشب بمبلغ m8 من أجل إنتاج خزانة، تم استخدام -

  ).المادة األولية المستهلكة(DA8×150=1.200:هي

فتكون .  للساعةDA 170 ساعات، أجرة الساعة 7 من أجل إنتاج خزانة تم استخدام عامل لمدة -

7:األعباء المباشرة لليد العاملة هي 170 1.190DA× =.  

  :ب ـ األعباء غير المباشرة 

هي أعباء معتبرة تخص عدة تكاليف وال يمكن تحميلها مباشرة إلى تكلفة معينة إال بعد القيام بعمليات 

  .حسابية وسيطية

  :مثال 

  وللتوزيع ) m2 200( للشهر، و هذه العمارة مخصصة لقسم اإلنتاج DA 45.000ة يبلغ كراء عمار

)m2 100 .(إن مبلغ الكراء يتم تخصيصه على أساس المساحة أي:  

  ) : كراء العمارة( أعباء غير مباشرة لإلنتاج -
2 0 0 D A4 5 . 0 0 0 × = 3 0 . 0 0 0
3 0 0

  

  ) :كراء العمارة( أعباء غير مباشرة للتوزيع -
1 0 0 D A4 5 .0 0 0 × = 1 5 .0 0 03 0 0

  

  :معالجة األعباء المباشرة . 1

  .يحتاج تخصيصها لألعباء إلى أي تحليل أو عمليات مسبقة األعباء المباشرة ال

  ) :1(مثال توضيحي 

  :كما يلي ) Nشهر أفريل(وقد كانت المعلومات الخاصة بالفترة " أ " مؤسسة تجارية تقوم ببيع البضاعة 

  : المشتريات -

  للوحدة،DA 30بـ " أ "  وحدة من البضاعة 1500شراء  •

 .DA 2.250مصاريف الشراء المباشرة بلغت  •

  

  

  
 



 

 

  : المبيعات -

   للوحدة ،DA 42بمبلغ "  "  وحدة من البضاعة 1200بيع  •

  . للوحدةDA 3,50مصاريف التوزيع المباشرة  •

  :العمل المطلوب 

  ".أ " تحديد تكلفة الشراء للبضاعة  .1

 . للبضاعة المباعةتحديد سعر التكلفة .2

  . تحديد النتيجة اإلجمالية للمحاسبة التحليلية .3

  :الحل 

  ".أ " تحديد تكلفة الشراء للبضاعة . 1

 المبالغ سعر الوحدة الكمية البيان

 45.000 30,00 1500 ثمن الشراء
 2.250   مصاريف الشراء المباشرة

 47.250   تكلفة الشراء الكلية
 1500   الكمية المشتراة

 31,50   تكلفة شراء الوحدة
 .تحديد سعر التكلفة للبضاعة المباعة. 2

 المبالغ سعر الوحدة الكمية البيان

 37.800 31,50 1200 تكلفة شراء البضاعة المباعة
 4.200 3,50 1200 مصاريف التوزيع المباشرة

 42.000   سعر التكلفة اإلجمالي
 1200   الكمية المباعة

 35,00   ةسعر تكلفة الوحد
  

  

  

  

  

  



 

 

  . تحديد النتيجة اإلجمالية للمحاسبة التحليلية. 3

 المبالغ سعر الوحدة الكمية البيان

 50.400 42 1200 رقم األعمال الصافي
 )42.000( 35 1200 سعر التكلفة اإلجمالي

 8.400 النتيجة التحليلية اإلجمالية
  

  ) :2(مثال توضيحي

و قد كانت المعلومات المتعلقة " م "باستعمال المادة األولية " ص"و " س"تنتج إحدى المؤسسات المنتجين 

  : كما يليNبشهر ديسمبر 

  : المشتريات -

• Kg 9000 بـ " م" من المادة األوليةDA 340.000 ،  

  .DA 20.000مصاريف الشراء المباشرة  •

  : اإلنتاج -

 ".م " من المادة Kg 4400باستعمال " س" وحدة من المنتج 8600 •

 ".م" من المادة Kg 3600باستعمال " ص" وحدة من المنتج 6500 •

 ".ص"  للمنتج DA350.000 و " س" للمنتج DA 600.000مصاريف اإلنتاج  •

  : المبيعات -

 . للوحدةDA 170بـ " س" وحدة من المنتج 8600بيع  •

  للوحدةDA 130بـ " ص" وحدة من المنتج 5400و بيع  •

و الباقي " س" للمنتج DA80.000 منها DA 158.000في حين بلغت مصاريف التوزيع  •

 ".ص"للمنتج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :العمل المطلوب 

  .تحديد النتيجة التحليلية اإلجمالية لشهر ديسمبر

  "م"تحديد تكلفة الشراء للمادة األولية . 1: الحل

 المبالغ سعر الوحدة الكمية البيان
 340.000 30,00 9000 ثمن الشراء

 20.000   ةمصاريف الشراء المباشر
 360.000   تكلفة الشراء الكلية
 9000   الكمية المشتراة

 40   تكلفة شراء الكلغرام الواحد
  "ص"و " س"تحديد تكلفة إنتاج المنتجين .2 

 "ص"المنتج   "س"المنتج 
 البيان

 مو.س ك م و.س ك
 144.000 360040 176.000 40 4400 المستعملة" م"تكلفة شراء المادة 

 350.000   600.000   اريف اإلنتاج المباشرةمص
 494.000   776.000   تكلفة اإلنتاج الكلية

 6500   8600    الكمية المنتجة
 76   90,23    إنتاج الوحدةةتكلف

  "ص"و " س"تحديد سعر تكلفة المنتجين . 3    

 "ص"المنتج   "س"المنتج 
 البيان

 مو.س ك  م و.س ك
جاتتكلفة إنتاج المنت

 المباعة
860090,23 776.000 5400 76  410.400 

مصاريف التوزيع

 المباشرة
   80.000     78.000 

 488.400     856.000     سعر التكلفة الكلي

  

  

  

  

  



 

 

  :النتيجة التحليلية اإلجمالية . 4
   "ص"المنتج   "س"المنتج 

 البيان
 م و.س ك م و.س ك

 130702.000 5400  1.462.000 170 8600 رقم األعمال الصافي

 488.400   5400 856.000  8600 سعر التكلفة الكلي

 213.600   606.000   النتيجة التحليلية للمنتج

النتيجة التحليلية 

 اإلجمالية
819.600 

  

  معالجة األعباء غير المباشرة
  

  ) :مراكز التحليل(مبدأ األقسام المتجانسة . 1.2

مباشرة و ذلك لتحميلها إلى التكاليف وسعر التكلفة يتم اللجوء إلى من أجل حّل مشكل األعباء غير ال

  ).أقسام التحليل(مراكز التحليل 

  :أ ـ تعريف أقسام التحليل 

أقسام التحليل يتم تحديدها بتقسيم التنظيم المحاسبي إلى أقسام تجمع فيها األعباء غير المباشرة قبل 

  .تحميلها إلى التكاليف و سعر التكلفة

 هذا التقسيم من الناحية المبدئية وفقاً لمراكز العمل التي يحددها هيكل المؤسسة وذلك لتحقيق ويكون

  .الوظائف االقتصادية لها

يمكن أن تكون هذه األقسام حقيقية في الواقع وذلك من أجل مراقبة تسيير المؤسسة وفي هذه الحالة 

. الخ...، مصلحة التوزيع"س "ن، الورشة مثل مصلحة التموي) service(تكون األقسام مقابلة لمصلحة 

و في هذه الحالة تكون مراكز التحليل ) devisions fictive(كما يمكن أن تكون صورية أو نظرية 

  .الخ...مقابلة للوظائف بالمؤسسة مثل قسم التمويل، اإلدارة، اإلنتاج، الصيانة

  :ب ـ تصنيف األقسام 

  ) :الثانوية(األقسام المساعدة . 1ب ـ

    .      وهي أقسام تستقبل أعباء غير مباشرة غير أنها تقوم بتوزيعها على أقسام متجانسة أخرى  

  .قسم الصيانة: فهي تقدم خدماتها لألقسام األخرى و من أمثلتها 

  

  

  



 

 

  ) :الرئيسية(األقسام األساسية . 2ب ـ 

  . تكلفة وحدة القياس لكل قسميتم تحميل مبالغها إلى مختلف التكاليف و سعر التكلفة و ذلك بعد تحديد

  :جـ ـ توزيع األعباء غير المباشرة 

  :التوزيع األولي . 1جـ ـ

  المقصود بالتوزيع األولي، توزيع األعباء غير المباشرة حسب طبيعتها على مختلف األقسام المساعدة

  .و األساسية

  :مثال توضيحي 

المحاسبة العامة خالل شهر جانفي والتي كانت المعطيات المستخرجة من دفاتر " األمل " في مؤسسة 

  :تخص األعباء غير المباشرة كما يلي 

 DA 12.000مواد و لوازم مستهلكة  •

 DA 18.000خدمات  •

 DA 260.000مصاريف المستخدمين  •

 DA 5.000ضرائب و رسوم  •

 DA 2.000مصاريف مالية * 

 DA 10.000مصاريف مختلفة * 

 DA 20.000مخصصات االهتالكات و المؤونات * 

و قد قامت المؤسسة بدراسة سمحت لها بإعداد الجدول الملحق الذي يعطي أسس توزيع المبالغ على 

  .األقسام المتجانسة

األقسام 

  المساعدة
  األقسام الرئيسية

     األقسام

  

  األعباء       

المجموع 

  الموزع
  التوزيع  اإلنهاء  التصنيع  التموين  الصيانة

  %10  %10  %40  %10  %30  12.000  61/حـ

  %20  %20  %20  %20  %20  18.000  62/حـ

  %10  %30  %30  %20  %10  260.000  63/حـ

  %30  -  -  %50  %20  5.000  64/حـ

  %50  -  -  %50  -  2.000  65/حـ

  %20  %20  %20  %20  %20  10.000  66/حـ

  %10  %40  %30  %10  %10  20.000  68/حـ

  .....  .....  ......  ....  .....  ......  مجموع التوزيع األولي
  
  



 

 

  :العمل المطلوب 

  .لمباشرةإتمام جدول توزيع األعباء غير ا
  :الحل 

األقسام 
 األقسام الرئيسية المساعدة

 األقسام       
  

 األعباء

المجموع 
 الموزع

 التوزيع اإلنهاء التصنيع التموين الصيانة

 1.200 1.200 4.800 1.200 3.600 12.000 61 /حـ
 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000 62 /حـ
 26.000 78.000 78.000 52.000 26.000 260.000 63 /حـ
 1.500 - - 2.500 1.000 5.000 64 /حـ
 1.000 - - 1.000 - 2.000 65 /حـ
 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 66 /حـ
 2.000 8.000 6.000 2.000 2.000 20.000 68 /حـ

مجموع التوزيع
 37.300 92.800 94.400 64.300 38.200 327.000 األولي

  :التوزيع الثانوي . 2 ـجـ

  هو توزيع مبالغ األقسام المساعدة على األقسام الرئيسية

  : التوزيع الثانوي في حالة وجود قسم مساعد واحد 

  . معدوماًعلى باقي األقسام و يكون مبلغه بعد التوزيع) مجموع تكلفته(يتم توزيع مبلغ القسم المساعد 

  :مثال توضيحي 

  . لديك الجدول التالي والمطلوب إعداد التوزيع الثانوي لألعباء غير المباشرة

    األقسام األقسام الرئيسيةاألقسام المساعدة
 
 األعباء

المجموع الموزع
 التوزيع اإلنتاج التموين الصيانة

 %20 %40 %20 %20 18.000 61/حـ

 %30 %30 %20 %20 20.000 62/حـ
 %25 %25 %25 %25 50.000 63/حـ
 %25 %25 %25 %25 22.000 66/حـ
 %10 %60 %20 %10 98.000 68/حـ

 %30 %50 %20 %100-  التوزيع الثانوي

  



 

 

  :الحل 

األقسام 
  األقسام األقسام الرئيسية المساعدة

 
 األعباء

المجموع الموزع

 التوزيع اإلنتاج التموين الصيانة

 3.600 7.200 3.600 3.600 18.000 61/حـ
 6.000 6.000 4.000 4.000 20.000 62/حـ
 12.500 12.500 12.500 12.500 50.000 63/حـ
 5.500 5.500 5.500 5.500 22.000 66/حـ
 9.800 58.800 19.600 9.800 98.000 68/حـ

 37.400 90.000 45.200 35.400 208.000 التوزيع األولي∑  

}التوزيع الثانوي  ــيانة{   10.620  17.700  7.080  )35.400(     الص

  18.020  107.700  52.280  0  208.000  مجموع التوزيع الثانوي

  : التوزيع التنازلي 

    عندما تكون هناك عدة أقسام مساعدة فإنه يتم ترتيبها بحيث يراعى في ذلك أن يكون القسم األول 

 يقدم خدمات لبقية األقسام دون أن يتلقى خدمات من غيره من األقسام ثم يليه قسم آخر يقدم هو الذي

خدمات لبقية األقسام و ال يتلقى خدمات إال من القسم الذي قبله وهكذا بشكل تنازلي كما يمثله الشكل 

  :التالي
  األقسام  األقسام األساسية  األقسام المساعدة

  و  هـ  د  جـ  ب  أ  البيان
أ. ت ∑  ××××  ××××  ××××  ××××  ××××  ××××  

-100  ××  ××  ××  ××  ××  
  توزيع ثانوي  ××  ××  ××  ××  100-  
    -100  ××  ××  ××  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :مثال توضيحي 

  .المطلوب إعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة الملحق
  األقسام  األقسام األساسية  األقسام المساعدة

  و  هـ  د  ب  أ  البيان
أ. ت ∑  2.000  1.500  2.500  3.000  2.600  

  توزيع ثانوي  %15  %30  %35  %20  %100-  أ
  %10  %60  %30  %100-    ب

  :الحل
  األقسام  األقسام األساسية  األقسام المساعدة

  و  هـ  د  ب  أ  البيان

أ. ت ∑  2.000  1.500  2.500  3.000  2.600  

  توزيع ثانوي  300  600  700  400  )2.000(  أ

  190  1.140  570  )1.900(    ب

  3.090  4.740  3.770  0  0  ث. ت∑

  : التوزيع التبادلي 

ليس من الممكن القيام من األقسام المساعدة بالتوزيع التنازلي دائماً إذ هناك أقسام تقدم خدمات و تتلقى 

في مؤسسة لديها قسم الصيانة و قسم الطاقة ، فإن قسم الصيانة يمكن أن : ثال ذلك خدمات من غيرها م

  . خدمات من قسم الطاقةتيقدم خدمات لقسم الطاقة لصيانة األجهزة المختلفة و هو يتلقى في نفس الوق

 معرفة إن الصعوبة في هذه الحالة أي حالة الخدمات المتبادلة تكمن في أنَّ تحديد تكلفة كل قسم يتطلب

  :و يمكن حل هذا المشكل بعدة طرق منها. تكلفة القسم اآلخر

  :ـ إلغاء الخدمات المتبادلة 

  .و هذا في حالة كون مبالغ هذه الخدمات المتبادلة ضئيالً ليس له أهمية

  :ـ استخدام طريقة التكاليف النظرية 

  .بة المؤسسة أو واقعها و ذلك بتحديد المبالغ المتبادلة أو نسبها بشكل مسبق بناًء على تجر

   :ـ طريقة التكاليف الجبرية 

تعتمد هذه الطريقة ـ و هي األكثر استعماالً ـ على تعيين معادلة مجموع كل قسم بعد 

 قسماً التي تم تبادل الخدمات بينها تكون nاألخذ بعين االعتبار الخدمات المتبادلة، و هكذا فمن أجل 

  . التي نقوم بحلها جبرياً حالً مشتركاً معادلة من الدرجة األولى وnلدينا 

  

  



 

 

  ) :1(مثال توضيحي

  :لدينا جدول توزيع األعباء غير المباشرة التالي 

  األقسام                  الرئيسية  المساعدة

  جـ  ب  أ  الطاقة  الصيانة  البيان

أ. ت ∑  6.436  8.000  12.500  15.000  16.000  

توزيع   %20  %40  %30  %10  %100-  الصيانة
  %20  %40  %20  %100-  %20  الطاقة  ثانوي

  

   تحديد مجموع التوزيع الثانوي:العمل المطلوب 

  :الحل 
  .بما فيها الخدمات التي تم تلقيها من قسم الطاقة المساعد " x" لنعتبر أن مجموع تكلفة قسم الصيانة 

  .فة قسم الطاقة بما فيها الخدمات التي تم  تلقيها من قسم الصيانة المساعدمجموع تكل " y" و لنعتبر 
  :فتصبح لدينا المعادلتين 

x = 6 4 3 6 + 0 ,2 y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )

y = 8 0 0 0 + 0 ,1 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 )
  

  :و بحل المعادلتين حالًَ مشتركاً 
6 4 3 6 0, 2 (8 0 0 0 0,1 )

6 4 3 6 1 6 0 0 0, 0 2

0, 0 2 8 0 3 6

0, 9 8 8 0 3 6

8 0 3 6
8 .2 0 0

0, 9 8

x x
x x
x x

x

x

= + +
= + +

− =

=

= =

  

  :نجد ) 2( في المعادلة xو بتعويض قيمة 
8 0 0 0 ( 0 , 1 8 2 0 0 )

8 0 0 0 8 2 0 8 . 8 2 0

y
y

= + ×
= + =

  

 
  األقسام األقسام األساسية األقسام المساعدة

 جـ ب أ الطاقة الصيانة  البيان
أ. ت ∑  6.436 8.000 12.500 15.000 16.000 

)8.200(  الصيانة   توزيع ثانوي 1.640 3.280 2.460 820 
)8.820( 1.764  الطاقة  1.764 3.528 1.764 

 19.404 21.808 16.724 0 0  ث. ت∑
 
 
 



 

 

  ) :2(مثال توضيحي

  :لدينا جدول توزيع األعباء غير المباشرة التالي
  األقسام                         م األساسيةاألقسا  األقسام المساعدة

  
  البيان

  التوزيع  2ورشة  1ورشة  التموين  الصيانة  اإلدارة

أ. ت ∑  1.350  1.200  1.250  1.300  1.500  1.600  

  اإلدارة
 2 1 2,5 2,5 2  

  توزيع 
  ثانوي

  الصيانة
1  1,5 3 3 1,5  

  : العمل المطلوب 

  قسام المساعدةإجراء التوزيع الثانوي لأل

  :الحل 

  :إيجاد التوزيع الثانوي : أوالً 

  تكلفة قسم الطاقة ) y(تكلفة قسم الصيانة و ) x(نفرض 

  :لتين فتصبح لدينا المعاد
1

x = 1 3 5 0 + 0 , y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 )
1 0

2
y = 1 2 0 0 + x ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 )

1 0

  

  :بحل المعادلتين حالًَ مشتركاً نجد و 
1 3 5 0 0 ,1(1 2 0 0 0 , 2 )

1 3 5 0 1 2 0 0 , 0 2

0 , 0 2 1 4 7 0

0 , 9 8 1 4 7 0

1 4 7 0
1 .5 0 0

0 , 9 8

x x
x x
x x

x

x

= + +

= + +
− =

=

= =

  

  :نجد ) 2( في المعادلة xض قيمة و بتعوي
1200 (0, 2 1500)

1200 300 1.500

y
y
= + ×

= + =
  

  

  

  

  



 

 

  إعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة: ثانياً 
 

 األقسام األقسام األساسية األقسام المساعدة
  

 زيعالتو 2ورشة 1ورشة التموين الصيانة اإلدارة البيان

 
 1.350 1.200 1.250 1.232 1.500 1.600 

 توزيع
 300 375 375 150 300 1.500 اإلدارة

 ثانوي
 225 450 450 225 1.500 150 الصيانة

 
0 0 1.625 2.057 2.325 2.125 

 

  ) :القياس(تكلفة وحدة العمل . 3 ـ جـ

م ، وهذا يستدعي إن نشاط األقسام يتم قياسه بوحدة عمل أو وحدة قياس خاصة بكل قس

  .اختيار وحدة عمل لكل قسم أساسي 

  : وحدات العمل المستعملة عادة هي 

  )ساعات يد عمل(  اليد العاملة المخصصة إلنتاج المنتج -

  )ساعة عمل آلة(  عدد ساعات تشغيل اآلالت -

  .....)عدد ، وزن ، حجم (  لوازم مستعملة في القسم-

   .....)D.A 1 كوحدة قياس ،D.A 100(  مبالغ مصروفة في القسم -

ويتم تحديد تكلفة لكل وحدة عمل في كل قسم تحليل وذلك بعد معرفة مجموع تكلفة القسم 

  .وعدد وحدات العمل به 
  : وتحدد تكلفة وحدة العمل كما يلي 

  .عدد وحدات العمل لنفس القسم / مجموع األعباء غير المباشرة للقسم= تكلفة وحدة العمل 

  

  

  

  

  

  

أ.ت∑

ث.ت∑



 

 

 
األعباء 

المحملة 

 للتكاليف

 

 ء مباشرةأعبا
 

مختلف 

التكاليف 

وسعر التكلفة
مراكز 

  التحليل

 )األقسام(

 
أعباء غير 

 مباشرة

  تخصيص  توزيع

 تحميل

  :بإعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة لشهر جوان فكان كما يلي "  األنوار " قامت مؤسسة  :مثال
  قسم التوزيع  قسم التصنيع  قسم التموين  البيان

å59.500  139.200  15.000  التوزيع النهائي  

   مباعةوحدة  يد عاملة مباشرة   مادة أولية مشتراةKg  طبيعة وحدة العمل

  3500  1200 3000  عدد وحدات العمل
  17  116  5  تكلفة وحدة العمل

  .نالحظ أن طبيعة وحدة العمل أو القياس وتكلفة وحدة القياس تختلف من قسم آلخر 

  

  :د ـ تحميل أعباء األقسام للتكاليف 

  الشكل التالي يوضح كيفية  التعامل مع األعباء غير المباشرة

                                            
 

                                         
 
 
 

  

  

  

أما األعباء . من الشكل السابق يتبين لنا أن األعباء المباشرة يتم تحميلها مباشرة للتكاليف وسعر التكلفة

  :غير المباشرة فيتم التحميل على مرحلتين 

  :ـ المرحلة األولى 

ة على مراكز التحليل أو األقسام المتجانسة على أساس مفاتيح توزيع األعباء غير المباشر

  ).التوزيع األولي(معينة 

   :ـ المرحلة الثانية 

  .تخصيص أعباء األقسام بأن تحمل على مختلف التكاليف وسعر التكلفة

  :مثال توضيحي 

حيث  " 2م" و  " 1م" باستعمال المادتين األوليتين " ب " و المنتج " أ " المنتج " س " تنتج المؤسسة 

  .تعالج المادتين في ورشتي التصنيع و اإلنهاء من أجل الحصول على هذين المنتجين

  



 

 

  :كانت المعطيات الخاصة بهذه المؤسسة كما يلي ) N(و خالل شهر مارس 

  :المشتريات . 1

   .DA 30/ Kg بـ 1 من المادة األولية مKg 1000 شراء -

   .DA 40/ Kg بـ 2م من المادة األولية Kg 1500 شراء -

  . توزع على أساس الكمية المشتراةDA 12.000 مصاريف الشراء المباشرة -

  :اإلنتاج . 2

   ".2م" من Kg 400و  " 1م"  من Kg 300باستعمال " أ "  وحدة من المنتج 600 -

   ".2م" من Kg 600و  " 1م"  من Kg 45باستعمال " ب "  وحدة من المنتج 400 -

  :المباشرة  أعباء اإلنتاج -

  " ب "والباقي للمنتج " أ" للمـنتج h 70 للساعة منها DA 30 عمل بـ h 120: ورشة التصنيع-

 للمنـتج ص أ ص و البـاقي         h 60 للساعة منها    DA 60 عمل بـ    h 140:  ورشة اإلنهاء  -

  ".ب " للمنتج 

  :المبيعات . 3

  . للوحدةDA 160بـ " أ "  وحدة مباعة من المنتج 200 -

  . للوحدةDA 260بـ " ب " دة مباعة من المنتج  وح300 -

  . توزع على أساس الكمية المباعةDA 25.000 أعباء التوزيع المباشرة بلغت -

  :يلخصها الجدول التالي : األعباء غير المباشرة . 4

 
المجموع 

 الموزع
القوة 

 المحركة
التوزيع اإلنهاء التصنيع التموين

 %10 %30 %30 %25 %26.0005 61/حـ

 %10 %30 %30 %20 %2.00010 62/حـ

 %20 %20 %20 %20 %4.50020 األعباء األخرى

 %10 %40 %40 %10%100-  التوزيع الثانوي

 طبيعة وحدة العمل
  

Kg  مادة أولية

 ةمشترا

ساعة عمل 

 مباشرة
وحدة منتجة

وحدة 

 مباعة

  



 

 

  :العمل المطلوب 

  .إعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة .1

 .د مختلف التكاليف و سعر التكلفةتحدي .2

 .تحديد النتيجة التحليلية اإلجمالية .3

 و األعباء غير DA1.360تحديد النتيجة التحليلية الصافية علماً أن العناصر اإلضافية بلغت  .4

 .DA 1.450المعتبرة 

  :الحل 

  :جدول توزيع األعباء غير المباشرة . 1

 
المجموع

الموزع

القوة 

المحركة
التوزيع اإلنهاء صنيعالت التموين

2.600 7.800 7.800 26.0001.3006.500 61/حـ

 200 600 600 400 2.000200 62/حـ

 900 900 900 900 4.500900 األعباء األخرى

مجموع التوزيع 

3.700 9.300 9.300 32.5002.4007.800 األولي

 240 960 960 2.400240  التوزيع الثانوي

مجموع التوزيع 

ثانويال  
32.5000 8.040 10.260 10.260 3.940

   طبيعة وحدة العمل
Kg  مادة أولية

 ةمشترا

ساعة عمل 

 مباشرة
وحدة منتجة

وحدة 

 مباعة

 500 1000 120 2500   عدد وحدات العمل

 7,88 10,26 85,5 3,216   تكلفة وحدة العمل



 

 

  :حساب تكلفة الشراء . 2

 البيان )2م (دة األوليةالما )1م(المادة األولية
  

اإلجماليسعر الوحدةالكميةاإلجماليسعر الوحدةالكمية

60.000 30.000150040 100030 ثمن الشراء
7.200 4.8001.5004,8 1.0004,8 مصاريف الشراء المباشرة

4.824 3.2161.5003,216 1.0003,216 مصاريف الشراء غير المباشرة
72.024  38.016   ةتكلفة الشراء اإلجمالي

 1500   1000   الكمية المشتراة
48,016  38,016   تكلفة شراء الوحدة

  

  :حساب تكلفة اإلنتاج . 3

 البيان )ب(المنتج  )أ(المنتج 
 اإلجماليسعر الوحدةالكمية اإلجماليسعر الوحدة الكمية  

تكلفة شراء المادة األولية

             المستعملة
 17.107,20 38.016 450 11.404,80 38,016 300 )1م(ة الماد
 28.809,60 48.016 600 19.206,40 48,016 400 ).2م(المادة

       األعباء المباشرة
 1.500 30 50 2.100 30 70 التصنيع
 4.800 60 80 3.600 60 60 اإلنهاء

       األعباء غير المباشرة
 4.275 85,5 50 5.985 85,5 70 التصنيع
 4.104 10,26 400 6.156 10,26 600 اإلنهاء

 60.595,80   48.452,20   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 400   600   الكمية المنتجة
 151,48   80,75   تكلفة إنتاج الوحدة



 

 

  :حساب سعر التكلفة . 4

 البيان )ب(المنتج  )أ(المنتج 
اإلجماليدةسعر الوحالكميةاإلجماليسعر الوحدةالكمية 

45.444 16.150300151.48 20080,75 تكلفة اإلنتاج المباع
15.000 10.00030050,00 20050,00 األعباء المباشرة للتوزيع

2.364 1.5763007,88 2007,88األعباء غير المباشرة للتوزيع
62.808  27.726   سعر التكلفة 

  :النتيجة التحليلية اإلجمالية . 5

 )ب(المنتج  )أ(المنتج 
 لبيانا

اإلجماليسعر الوحدةالكميةاإلجماليسعر الوحدةالكمية  

 78.000 300260 32.000 200160 رقم األعمال

)62.808(    )27.726(  350 سعر التكلفة

 15.192     4.274      للمنتجةالنتيجة التحليلي

  19.466النتيجة التحليلية اإلجمالية
 

  :النتيجة التحليلية الصافية . 6

)-( البيان  (+) 

 19.466    اإلجماليةةإجمالي النتيجة التحليلي
 1360   األعباء اإلضافية

   1.450 األعباء غير المعتبرة
 19.376   النتيجة التحليلية الصافية

  
  
  
  
 



 

 

  أنشطة اإلعالم اآللي

  

  :عباء غير المباشرة ملخصاً في الشكل التاليالصناعية جدول توزيع األ" مراد " قدمت لك مؤسسة 

  

  

  :العمل المطلوب 

  باستخدام المجدول أكمل جدول توزيع األعباء غير المباشرة

  

  

  

  

  

  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  

  :إلعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة نتبع الخطوات التالية 

  .ورة أعاله نرسم الجدول كما هو مبين في الص.1

  . نجري التوزيع األولي باستخدام المبلغ الموزع و النسب المئوية.2

  .نكتب صيغة المجموع في خاليا مجموع التوزيع األولي.3

نجري التوزيع الثانوي لألقسام المساعدة باستخدام مجموع التوزيع األولي و النسب المئوية مع كتابة . 4

مات المتبادلة بين األقسام المساعدة كما هو مبين فـي الـشكل            الصيغ الحسابية التي تسمح بحساب الخد     

  :التالي 

 
  

  

  

  

  

لخاليا المعنية الصيغ الحسابية التي تكتب في ا

 .بتبادل الخدمات



 

 

نستخرج تكلفة وحدة القياس لألقسام الرئيسية بقسمة مجموع التوزيع الثانوي لكل قسم علـى عـدد                . 5

  . وحدات القياس

  

  :ـ الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي 

  



 

 

 

  أسئلة التقويم الذاتي
 

  ) :1(التمرين 

  :في ورشتين ) أ ، ب(نوعين من المنتجات " األمل " تصنع مؤسسة 

  ".أ " بالنسبة للمنتج ): I( الورشة -

  ".ب " بالنسبة للمنتج ): II( الورشة -

" و يستعمل إلنتاج المنتجين أ، ب مادتين أوليتين هما . لإلنهاء) III(ثم يمر المنتجين أ ، ب في الورشة 

   ".2م" و  " 1م

  : قدمت لك المعلومات التالية(N) ديسمبر و خالل شهر

  : ـ مشتريات الفترة1

  . للكلغرام الواحدDA 31 بسعر Kg 40000 : 1م

  . للكلغرام الواحدDA 56 بسعر Kg 30000: 2م

  : ـ استعماالت المادة األولية2

   ".2م" من المادة Kg 1و " 1م" من المادة Kg 3" أ " ـ يتطلب إنتاج وحدة واحدة من  

   ".2م" من المادة Kg 2و " 1م" من المادة Kg 3" ب " لب إنتاج وحدة واحدة من   يتط-

  : ـ إنتاج الفترة3

  " .ب "  وحدة من 4000و " أ "  وحدة من 6012تم إنتاج 

  : ـ األعباء المباشرة 4

  .2 للكلغرام من مDA 2 ، 1 للكلغرام من مDA 3:  على المشتريات-

  . للساعةDA 60ة بـ  عمل مباشرI : (h 150( الورشة -

  . للساعةDA 60 عمل مباشرة بـ II : (h 135( الورشة -

و الباقي "  أ "  للمنتج h120 للساعة منها DA 75 عمل مباشرة بـ III : (h 200( الورشة -

 ".ب " للمنتج 
 
  

  

  
 
 
 
  



 

 

  : ـ األعباء غير المباشرة يلخصها الجدول التالي 5

األقسام األقسام األساسية األقسام المساعدة

  
  ورشة الصيانة اإلدارة البيان

I 
 ورشة

II 
  ورشة
III 

 التوزيع

  
 

14.692 13.500 9.850 9.080 10.874 7.978 

توزيع 8 30 30 20 12 100-اإلدارة

ثانوي
 12 25 25 20 100- 18الصيانة

وحدة مباعةوحدة منتجةوحدة منتجةوحدة منتجة  طبيعة وحدات العمل

  :ت الشهريعا ـ مب6
  . للوحدةDA 250بسعر " أ "  وحدة من المنتج 5500ـ 

  . للوحدةDA 105بسعر " ب "  وحدة من المنتج 3500ـ 

  : ـ معلومات أخرى 7

  .DA 2.200 و العناصر اإلضافية بلغت DA 1.500ـ األعباء غير المعتبرة للفترة كانت 

  :العمل المطلوب 

 .شرة إتمام جدول توزيع األعباء غير المبا- 1

 . تحديد مختلف التكاليف و سعر التكلفة- 2

 . تحديد النتيجة التحليلية اإلجمالية و الصافية- 3

  ) : 2(التمرين

  . 2 ، م1س، ص باستعمال مادتين م : المنتجاتالصناعية نوعين من " الياسمين" تنتج مؤسسة 
   .(N)خاصة بشهر نوفمبر من الكشوفات المحاسبية لهذه المؤسسة حصلنا على المعلومات التالية ال

  
 :المشتريات  .1

 .   للكلغرامDA 20 بـ Kg 2500 " 1م" ـ المادة 
   للكلغرام DA 25 بـ Kg 4500 " 2م" ـ المادة 

  .2 و م1 من ثمن الشراء لكل من م%5مصاريف الشراء 
 
 
 
 
  

أ.ت∑



 

 

 :اإلنتاج و االستعماالت  .2
   ". 2م"  من Kg 2000و  " 1م" مـن Kg 1000و تتطلب استعمال " س "  وحدة من المنتج 1500 -
 من Kg 2400و  " 1م"  من المادة Kg 1250و تتطلب استعمال " ص" وحدة من المنتج 1600 -

   ". 2م" المادة 
 : األعباء المباشرة لإلنتاج  .3

 ". س"  للمنتج DA 6.200 ساعة عمل مباشر بمبلغ إجمالي 250ـ 
  ".ص " منتج   للDA 4.800 ساعة عمل مباشر بمبلغ إجمالي 400ـ  

 
  : ملخصة في جدول التوزيع التالي :األعباء غير المباشرة  .4

 المساعدة الرئيسية

اإلدارة الصيانة التموين اإلنتاج التوزيع

           األقسام
 البيان

 مج التوزيع األولي 9.750 12.500 8.750 11.200 8.200

 الصيانة - 1 2 4 3

ةاإلدار 2 - 2 4 2  
 التوزيع
 الثانوي

 وحدة 
 مباعة

 وحدة
  منتجة

Kg مادة  
أولية مشتراة

  
 طبيعة وحدات العمل

 : المبيعات . 5

  .  من سعر التكلفة%30بهامش ربح " س"  وحدة من المنتج 1200 -

  . من سعر التكلفة%40بهامش ربح " ص "   وحدة من المنتج 1250 -

  

  : العمل المطلوب 

  .باشرةإتمام جدول توزيع األعباء غير الم. 1

  : حساب ما يلي. 2

  . 2 ، م1ـ تكلفة شراء المادتين م

  . س ، ص: ـ تكلفة إنتاج كل من 

  .س ، ص: ـ سعر تكلفة إنتاج المنتجات المباعة من

    DA  5.000ـ النتيجة التحليلية اإلجمالية و الصافية إذا علمت أن العناصر اإلضافية بلغت 

  .DA 6.000) غير المعتبرة(و األعباء غير المحملة 

  

  



 

 

  ) :3(التمرين

    متخصصة في طباعة المصحف الشريف وترغب في حساب التكلفة النهائية" دار الفرقان " مؤسسة 

و من أجل ذلك قدمت لك المعلومات التالية بعد دراسة و تحليل . و النتيجة المحققة خالل شهر فيفري

  ):N(األعباء المتعلقة بشهر فيفري من سنة 

  األعباء  األعباء المباشرة  مباشرةاألعباء غير ال

   خدمات62/حـ 50.000 30.000

   أعباء أخرى68/ إلى حـ63/حـ 200.000 80.000

  .DA 30/ Kg طن بسعر 5:  مشتريات الورق -

  .DA 15.000:  مصاريف مباشرة على مشتريات الورق -

  .DA 36.250) : الخ....حبر ، غراء( لوازم أخرى مشتراة -

  . للنسخة الواحدةDA 244,65 نسخة بسعر 2000ج الفترة المقدر بـ  باعت كل إنتا-

  : توزع األعباء غير المباشرة بالنسب المئوية بين األقسام ملخصة في الجدول الملحق علماً أن -

ة  كأعباء غير معتبرة و األجرة المفترضDA 5.000 مصاريف متنوعة يوجد مبلغ 66/ من بين حـ-
  . سنوياDA 20.400ًلصاحب المؤسسة هي 

  األقسام الرئيسية  األقسام المساعدة
  البيان

المبلغ 
  الموزع

  التوزيع  التصفيف  الطباعة  تموين  صيانة  إدارة

  20  -  -  10  30  40  .......  خدمات
األعباء 
  األخرى

......  10  10  10  40  20  10  

    -  -  -  -  100  ......  أعباء إضافية

  ....  ....  ....  ....  ....  ....  I 106.700.ت.مج

  40  20  20  10  10  )100(    توزيع ثانوي

    20  )100(  10  30  30  10  

  ....  ....  ....  .....  -  -  II 106.700.ت.مج

        ق.و.ط
  دج 100

  مشتريات
/  /  /  

  

  

  



 

 

  . متعلقة باإلنتاج و الباقي متعلقة  بالتوزيعDA 20.000 األعباء المباشرة للخدمات -

  .متعلقة فقط باإلنتاج) 68ى  إل63( األعباء األخرى المباشرة -

  

  :العمل المطلوب 

  

  .إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة .1

 طن من مادة الورق و ما قيمته 3علماً أنها استعملت . حساب مختلف التكاليف و سعر التكلفة .2
DA 38.000من اللوازم األخرى . 

 .حساب النتيجة التحليلية اإلجمالية و الصافية .3
 

 



 

 

  

  ):1(حل التمرين

I . جدول توزيع األعباء غير المباشرة:  

  

  :نشكل معادلتين للخدمات المتبادلة بين اإلدارة و الصيانة 
14692 0,18

13500 0,12

x y
y x
= +

= +  

   y =15.600 و x =17.500: بعد الحل نجد 

ألقسام   األقسام األساسية األقسام المساعدة

 البيان
 شةور الصيانة اإلدارة

I 
 ورشة

II 
 ورشة
III 

 التوزيع

 14.692 13.500 9.850 9.080 10.874 7.978 

توزيع  1400 5250 5250 3500 2.100 )17.500( اإلدارة

 1872 3900 3900 3120)15.600( 2.808 الصيانة ثانوي

  
 

0 0 16.470 18.230 20.024 11.250 

وحدة مباعةمنتجةوحدة وحدة منتجة وحدة منتجة طبيعة وحدات العمل

 9000 10012 4000 6012  عدد وحدات العمل

 1,25 2 4,5575 2,7395  تكلفة وحدة العمل

 

  يح الذاتيأجوبة التصح

ث.ت ∑

أ.ت ∑



 

 

II . حساب مختلف التكاليف و سعر التكلفة:  

  :جدول تكلفة الشراء . 1
 

)1م(المادة األولية  
 البيان

 
 الكمية

 سعر

  الوحدة
 اإلجمالي

 1.240.000 31 40000 ثمن الشراء
 120.000 3 40000 يف الشراءمصار

 1.360.000   تكلفة الشراء اإلجمالية
 40000   الكمية المشتراة

 34   تكلفة شراء الوحدة
 

 )2م(المادة األولية 
 البيان

  
  سعر  الكمية

 اإلجمالي الوحدة

 1.680.000 56 30000 ثمن الشراء
 60.000 2 30000 مصاريف الشراء

 1.740.000   تكلفة الشراء اإلجمالية
 30000   الكمية المشتراة

 58   تكلفة شراء الوحدة
  

  .ال توجد مصاريف غير مباشرة للشراء:  مالحظة



 

 

  :جدول تكلفة اإلنتاج  .2

 )أ(المنتج 
 البيان

  سعر الكمية
 اإلجمالي  الوحدة

       تكلفة شراء المادة األولية المستعملة
 613.224 34 18036 )....................1م(المادة 
 348.696 58 6012 ).....................2م(المادة

 9.000 60 150 ..............اليد العاملة المباشرة

 16.470 2,7395 6012 ).....1(للورشةاألعباء غير المباشرة 

  9.000  75  120 ).....3(للورشةاألعباء غير المباشرة 

 996.390   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية
 6012   الكمية المنتجة

 165,7335   تكلفة إنتاج الوحدة

  

 )ب(المنتج 
 البيان

 الكمية
سعر الوحدة

 اإلجمالي

       تكلفة شراء المادة األولية المستعملة
 408.000 34 12000 ).................1م(المادة 
 464.000 58 8000 )..................2م(المادة
 8.100 60 135 ................مباشرة اليد العاملة ال

 18.230 4,5575 4000 ).....2(األعباء غير المباشرة للورشة
  6.000  75  80 ).....3(األعباء غير المباشرة للورشة

 904.330   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية
 4000   الكمية المنتجة

 226,0825   تكلفة إنتاج الوحدة

  

  

  

  

  



 

 

   :جدول سعر التكلفة. 3

 )أ(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 911.534 165,7335 5500 تكلفة اإلنتاج المباع

 6.875 1,25 5500 األعباء غير المباشرة للتوزيع

 918.409   سعر التكلفة 

 5500   الكمية المباعة

 166,9835   سعر تكلفة الوحدة
  

 )ب(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية
 791.289 226,08 3500 تكلفة اإلنتاج المباع

 4.375 1,25 3500 األعباء غير المباشرة للتوزيع
 795.664   سعر التكلفة 
 3500   الكمية المباعة

 227,3325   سعر تكلفة الوحدة
  
  
  

III.  حساب النتيجة التحليلية:  

  :جدول النتيجة التحليلية لكل منتج . 1
  

 )أ(نتج الم
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية
 1.375.000 250 5500 رقم األعمال
 )918.409( 166,98 5500 سعر التكلفة

 456.591   )ربح( للمنتج ةالنتيجة التحليلي
 

 )ب(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية
 367.500 105 3500 رقم األعمال

 )795.664( 227,33 3500 سعر التكلفة اإلجمالي

 428.164-   )خسارة( للمنتجةالنتيجة التحليلي

  



 

 

  28.427 =428.164 – 456.591)=أ ، ب( اإلجمالية ةالنتيجة التحليلي

  29.127=2.200 + 1.500- 28.427=النتيجة التحليلية الصافية
  

 

  ) :2(حل التمرين

I .جدول توزيع األعباء غير المباشرة  

ساعدةاألقسام الم األقسام األقسام األساسية 
 

 التوزيع اإلنتاج التموين الصيانة اإلدارة البيان
  

9.750 12.500 8.750 11.200 8.200 

توزيع  3.750 5.000 2.500 1.250 )12.500( اإلدارة
ثانوي

 2.750 5.500 2.750 )13.750( 2.750 الصيانة
 
 0 0 14.000 21.700 14.700

 طبيعة وحدات العمل
   

 

 مادة كلغرام
أولية مشتراة

  وحدة
 منتجة

وحدة 
 مباعة

 2450 3100 7000 عدد وحدات العمل

 6 7 2 تكلفة وحدة العمل

II. حساب مختلف التكاليف و سعر التكلفة  

  جدول تكلفة الشراء. 1
 )1م(المادة األولية

 البيان
سعر  الكمية 

 اإلجمالي الوحدة

 50.000 20 2500 ثمن الشراء

 2.500 %5 50.000 لمباشرةمصاريف الشراء ا
 5.000 2 2.500 مصاريف الشراء غير المباشرة

 57.500   تكلفة الشراء اإلجمالية
 2500   الكمية المشتراة

 23   تكلفة شراء الوحدة
  
 

ث.ت ∑

أ.ت ∑



 

 

 )2م(المادة األولية 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 112.500 25 4500 ثمن الشراء

 5.625 %5 112.500 رةمصاريف الشراء المباش

 9.000 2 4.500 مصاريف الشراء غير المباشرة

 127.125   تكلفة الشراء اإلجمالية

 4500   الكمية المشتراة

 28   تكلفة شراء الوحدة

  

  :جدول تكلفة اإلنتاج . 2

 )س(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

       تكلفة شراء المادة األولية المستعملة
 23.000 100023 )....................1م(المادة 
 56.500 200028 ).....................2م(المادة

 6.200 24,80 250 ..............المباشرة .اليد العاملة

 10.500 15007 األعباء غير المباشرة لإلنتاج

 96.200   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 1500   الكمية المنتجة

 64,1333   تكلفة إنتاج الوحدة

  

  

  

  
 



 

 

 )ص(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

       تكلفة شراء المادة األولية المستعملة

 28.750 23 1250 )....................1م(المادة 

 67.800 28 2400 ).....................2م(المادة

 4.800 60 400 ...............اليد العاملة المباشرة

 11.200 7 1600 األعباء غير المباشرة لإلنتاج

 112.550   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 1600   الكمية المنتجة

 70,3438   تكلفة إنتاج الوحدة
  

  :جدول سعر التكلفة . 3 

 )س(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 76.960 64,1333 1200 تكلفة اإلنتاج المباع

 7.200 6,00 1200 األعباء غير المباشرة للتوزيع

 84.160   سعر التكلفة اإلجمالي

 1200   الكمية المباعة

 70,1333   سعر تكلفة الوحدة
   

  

  

  

  



 

 

 )ص(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية
 87.930 70,34 1250 تكلفة اإلنتاج المباع

 7.500 6,00 1250 يعاألعباء غير المباشرة للتوز

 95.430   سعر التكلفة اإلجمالي

 1250   الكمية المباعة

 76,3438   سعر تكلفة الوحدة

  

 III . حساب النتيجة التحليلية:  

  :جدول النتيجة التحليلية لكل منتج . 1

 )س(المنتج 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 109.408 1,3 84.160 رقم األعمال

 )84.160(   لتكلفة اإلجماليسعر ا

 25.248    للمنتجةالنتيجة التحليلي

 
 )ص(المنتج 

  البيان
 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 133.602 1,4 95.430 رقم األعمال
 )95.430( 76,34 3500 سعر التكلفة اإلجمالي

 38.172     للمنتجةالنتيجة التحليلي
 

 63.420) =س ، ص(النتيجة التحليلية اإلجمالية 
 62.420 =5.000 + 6.000 – 63.420= النتيجة التحليلية الصافية

  

  

  

  

  



 

 

  ) :3(حل التمرين

  : ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة 1

  

 األقسام الرئيسية األقسام المساعدة
  المبلغ البيان

 الموزع
  التوزيع  التصفيف الطباعة  تموين  صيانة  إدارة

  6000  -  - 3000  9000 12000 30000 خدمات

األعباء 
 7500  15000 30000  7500  7500  7500 75000 األخرى

  -  -  -  -  -  1700 1700أعباء إضافية

  I 106.70021200 16500 10500 30000 15000  13500.ت.مج

توزيع ثانوي 10000 5000 5000 2500 2500(25.000) 
 3800 (19.000)1900 5700 5700 1900 

  .مج

  II.ت
106.7000 0 14900 40700 25700 25400 

  طبيعة وحدات العمل
DA 100 

 - - - مشتريات

       1862,5  عدد وحدات العمل

        8  تكلفة وحدة العمل
  

   :حساب الخدمات المتبادلة 
x : تكلفة قسم اإلدارة وy :تكلفة قسم الصيانة  

2 1 2 0 0 0 , 2

1 6 5 0 0 0 ,1

x y
y x

= +
= +

  

   
  y = 19000 و x = 25000: بحل المعادلتين حالً مشتركاً نجد 

  1.700 = 12 ÷ 20.400=  األعباء اإلضافية للشهر :مالحظة 
  
  
  
  



 

 

 : ـ حساب تكلفة الشراء 2

 مادة الورق
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة  الكمية

 150000 30 5000 ثمن الشراء

 15000   مصاريف الشراء المباشرة

 12000 8 1500 ) قسم التموين(أعباء غير مباشرة 

 177000   تكلفة الشراء اإلجمالية

 5000    الكمية المشتراة

 35,40   تكلفة شراء الوحدة
  

 اللوازم األخرى
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 36250   المشتريات

 ـ - - مصاريف الشراء المباشرة

 2900 8 362,50 ) قسم التموين(أعباء غير مباشرة 

 39150    تكلفة الشراء اإلجمالية
  

 : ـ حساب تكلفة اإلنتاج 3

 المصاحف
 البيان

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية

 106.200 35,40 3000 تكلفة شراء الورق المستعمل

  38.000   اللوازم األخرى

 20000   الخدمات

 200000    األعباء األخرى

 40700   قسم الطباعة
  
  
 



 

 

 25700   قسم التصفيف

 430.600   ماليةتكلفة اإلنتاج اإلج

 2000   الكمية المنتجة

 215.30   تكلفة إنتاج الوحدة

 :  ـ حساب سعر التكلفة4
 المصاحف

 البيان
 اإلجماليسعر الوحدة الكمية

 430.600 215.30 2000 تكلفة اإلنتاج المباع
 30000  )الخدمات(األعباء المباشرة 

 25400   األعباء غير المباشرة
 486.000    سعر التكلفة
 2000   الكمية المنتجة

 243    سعر تكلفة الوحدة
  
  :ـ النتيجة التحليلية اإلجمالية  5
 

 المصاحف
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 489.300 244.65 2000  رقم األعمال الصافي
 (486.000) 243 2000 سعر التكلفة 

 3.300      اإلجماليةةالنتيجة التحليلي

  

  : الصافية ةالنتيجة التحليلي ـ 6

 (+) (-) البيان
 3.300   إجماليةةنتيجة تحليلي

  5000 أعباء غير معتبرة

 1700  عناصر إضافية

 0 نتيجة تحليلية صافية
  


