
 

 

حساب و تحليل التكاليف: المجال المفاهيمي الرابع 
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  اإلنتاج الجاري
  

  : تعريف . 1.1

  . ه في نهاية فترة ما هو اإلنتاج الذي ال يتم االنتهاء من تصنيع) قيد التنفيذالمنتجات (اإلنتاج الجاري 

  

  :   اإلنتاج تكلفة حساب. 2.1

 الخاصة بالمنتجات تامة الصنع في نهاية الفترة، حيث التكاليف اإلنتاج للفترة ال تمثل بالضرورة تكاليف

  تصنيعهيوجد بعض المنتجات التي لم يتم االنتهاء منها، كما أن البعض من المنتجات يكون قد شرع في

  :قة وأكمل في الفترة الحالية وهذا ما يوضحه الشكل التاليفي الفترة الساب

 
 اإلنتاج بعض المنتجات التي لم تـصل  ورشاتتبقى في   ، أثناء حساب التكاليف  ) N( نهاية الفترة    في ـ

 من أجل تحديد تكلفـة       و . اإلنتاج مثالً المواد األولية المستعملة     أعباءإلى اإلنتاج التام و تحملت جزئياً       

  .  منها التامة الصنع يجب طرح قيمة هذه المنتجات الجاريةللمنتجاتاإلنتاج 
 

 
 
 

يصبح اإلنتاج الجاري ألول ) N (للدورةاإلنتاج الجاري آلخر المدة ، )N+1( الفترة الموالية خالل -

   . قبل البدء في اإلنتاج الجديدمنهحيث سيتم االنتهاء ، )N+1(الدورة الجديدة 

ل تحديد تكلفة إنتاج المنتجات التامة الصنع يجب إضافة اإلنتاج الجاري ألول             ومن أج  و في هذه الحالة   

  ).N+1(آخر الدورة مع طرح اإلنتاج الجاري ل) N+1(الدورة 
  

   الجاري آلخر المدةاإلنتاج –  الفترة إنتاجتكاليف =التامة الصنعالمنتجات إنتاج تكلفة

 تكلفة



 

 

 
 
 
 

  ):1(مثال توضيحي 

  : إحدى المؤسسات ما يلي استعملت " أ "  الصنع من  المنتج  وحدة تامة1400من أجل إنتاج 

 DA 12.500 :اللوازم المختلفة  ـ  DA 18.000: المواد األولية  •

  DA 21.000: اليد العاملة المباشرة  •

 . DA  34.000:المصاريف غير المباشرة لقسم اإلنتاج  •

  : إذا علمت أن  •

    DA 8.840  اإلنتاج الجاري ألول المدة قدر بـ-

مـن     %4 ملة، من تكلفة المواد األولية المـستع  %15: على  يحتوي  اإلنتاج الجاري ألخر المدة -

  .   من اليد العاملة المباشرة لإلنتاج%6اللوازم المختلفة، 

  

  : العمل المطلوب 

  .  حساب تكلفة اإلنتاج الجاري آلخر المدة .1

  .  حساب تكلفة إنتاج المنتجات التامة .2

  :الحل

  :ـ تكلفة اإلنتاج الجاري آلخر المدة ) 1
 المبالغ البيان
 2700 المادة األولية المستعملة

 500 اللوازم المختلفة
 1260 اليد العاملة المباشرة

 4460 تكلفة اإلنتاج الجاري آلخر المدة

 :ـ تكلفة اإلنتاج التام الصنع ) 2

 المبالغ البيان

 18000 المادة األولية المستعملة

 12500 اللوازم المختلفة

 21000 اليد العاملة المباشرة

 34000 أعباء اإلنتاج غير المباشرة

 8840 اإلنتاج الجاري ألول المدة+ 

 –  الفترةإنتاجتكاليف + اإلنتاج الجاري ألول المدة = التامة الصنعالمنتجات إنتاجتكلفة

المدةالجارياإلنتاج   آلخر



 

 

 )4.460(  اإلنتاج الجاري آلخر المدة-

 89.880 تكلفة اإلنتاج التام

 1400  الكمية المنتجة

 64,2  تكلفة إنتاج الوحدة

  ) :2(مثال توضيحي 

 تم استخراج المعلومات التالية من دفاتر إحدى المؤسـسات و التـي             Nخالل شهر ديسمبر      

  : تاج للفترةتخص تكاليف اإلن

  : المادة األولية المستهلكة  

  . للوحدة DA 20 وحدة بـ 500 : 1م

   للوحدة DA 33 وحدة بـ 450 : 2م

   الساعة DA 60 ساعة بـ 360: اليد العاملة المباشرة  

  . DA 15000 : 1     مصاريف الورشة 

  . DA 16000 : 2     مصاريف الورشة 

  .DA 8950 في حين بلغ اإلنتاج الجاري في نهاية الفترة DA 9600 اإلنتاج الجاري ألول المدة بلغ  

  

  :العمل المطلوب 

  . وحدة 1000حدد تكلفة اإلنتاج للوحدة إذا علمت أن الوحدات المنتجة التامة 



 

 

  :الحل

  :ـ تكلفة اإلنتاج التام الصنع 

 البيان
 الكمية

 سعر

 اإلجمالي  الوحدة

       المادة األولية المستعملة
 10000 20 500 ).................1م(ة الماد

 14850 33 450 ).................2م(المادة 
 21600 60 360 اليد العاملة المباشرة

 15000   )..........1(مصاريف الورشة
 16000   ).........2(مصاريف الورشة 

 9600   اإلنتاج الجاري ألول المدة+ 
  (8.950)     اإلنتاج الجاري آلخر المدة-

 78100    تكلفة اإلنتاج التام الصنع
 1000   الكمية المنتجة

  78,1   تكلفة إنتاج الوحدة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  المنتجات نصف المصنعة
  

  : تعريف . 1.2

تقوم المؤسسات الصناعية خصوصا ذات الحجم الكبير منها والتي تستعمل التقنيات الحديثة 

 اإلنتاج على شكل مراحل و ذلك باستعمال ورشات متعددة في غالبفي عملية اإلنتاج بتنظيم عملية 

  .األحيان

فتنظيم عملية التصنيع بهذا الشكل يؤدي إلى الحصول على منتج نصف مصنع في نهاية كل 

  .  المرحلة الموالية فينتاجاإلمرحلة، بحيث يدخل في 

ن اإلنتاج و التي ستمر على المنتجات نصف المصنعة هي المنتجات التي أنهت مرحلة معينة م إذن،

مراحل أخرى الحقا كمثال على المنتجات نصف المصنعة في مركب صناعة الشاحنات يتم اإلنتاج 

  : بالشكل التالي 

  . صناعة المحرك:  الورشة األولى -

  . صناعة الهيكل:  الورشة الثانية -

  .التركيب و اإلنهاء:  الورشة الثالثة -

     المؤسسة يعتبر المحرك منتجا نصف مصنع عندما يخرج من الورشة األولى، في هذه عند إنتاج الحافلة

كذلك األمر بالنسبة للهيكل عندما يخرج من الورشة الثانية، بحيث يستعمل المحرك والهيكل في  و

يالحظ أن المنتج  ا جزء من الحافلة، ومالمرحلة التالية للتصنيع في الورشة الثالثة ليصبح كال منه

  .  لحافلته القديمةهالمحرك مثال يمكن أن يباع لمن يحتاج فصنع يمكن بيعهنصف الم
 

  :حساب تكلفة إنتاج المنتجات نصف المصنعة . 2.2

 يتم حساب تكلفة إنتاج المنتجات نصف المصنعة عند االنتهاء من تصنيعها، ويتم حساب تكلفة 

  . دة األولية المستعملةالمنتجات تامة الصنع بحيث يعامل المنتج نصف المصنع مثل الما

     و يالحظ أن الورشات التي تصنع فيها المنتجات نصف المصنعة يمكن أن يكون فيها إنتاج جاري،

  .و يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي رأينها سابقا 

حساب تكلفة اإلنتاج للمنتجات نصف عن طريق تحديد تكلفة إنتاج المنتجات نصف المصنعة يتم و 

و اليد العاملة المباشرة، و األعباء غير المباشرة  و ذلك بحساب المادة األولية المستعملة،المصنعة 

  في اإلنتاج التام المنتجات نصف المصنعة المستعملةتؤخذ بعين االعتبارلإلنتاج، باإلضافة إلى ذلك 

  . وجدتنوالمحصل عليها من المراحل السابقة لإلنتاج إ

  



 

 

 ) :1(مثال توضيحي 

  : على الشكل التالي " ص "دى المؤسسات المنتج تنتج إح

    .  "هـ" إلنتاج المنتج نصف المصنع " أ " تستخدم المادة األولية :  الورشة األولى -

   " .هـ" باإلضافة إلى المنتج نصف المصنع " ب"تستخدم المادة األولية :  الورشة الثانية-

   :و قد لخصت أعباء الفترة كما يلي 
  : ولية المستعملة المادة األ -

  . للكلغرامDA 60 بـ Kg 1200 : " أ " المادة األولية  •

  .  للكلغرامDA150 بـ Kg 800 : "ب" المادة األولية  •

  : اليد العاملة المباشرة  -

   للساعة DA 90 ساعة بـ 200:  الورشة األولى  •

  للساعة DA 100 ساعة بـ 300: الورشة الثانية  •

   :األعباء غير المباشرة  -

  DA 99800الورشة األولى  •

   . DA 185600 الورشة الثانية  •

  : الوحدات المنتجة  -

   وحدة 800 " :هـ" المنتج نصف المصنع  •

   . وحدة 350" : ص " المنتج التام الصنع  •

  . "هـ"ستعمل في إنتاجها و حدتين من  ي"ص"يالحظ أن كل وحدة منتجة من 

   ".هـ" المصنع ½لمنتج  تحديد تكلفة إنتاج ا. 1: المطلوب العمل 

  ". ص " تحديد تكلفة إنتاج المنتج تام الصنع. 2       

  :الحل

   ".هـ" تكلفة إنتاج المنتج نصف المصنع . 1

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 72000 60 1200 "أ " المادة األولية المستعملة 

 18000 90 200 اليد العاملة المباشرة للورشة األولى

 99800   باء غير المباشرة للورشة األولىاألع

 189800   المصنع½ تكلفة إنتاج 

 800   الكمية المنتجة

 237,25   تكلفة إنتاج الوحدة



 

 

  ".ص " تكلفة إنتاج المنتج التام الصنع . 2

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 166.075 237,25 700 المصنع المستعمل½ تكلفة إنتاج المنتج 

 120.000 150 800 "أ " المادة األولية المستعملة 

 30.000 100 300 اليد العاملة المباشرة للورشة الثانية

 185.600   األعباء غير المباشرة للورشة الثانية

 501.675     تكلفة اإلنتاج التام الصنع

 350   الكمية المنتجة
 1.433,36   تكلفة إنتاج الوحدة

  ) :2(مثال توضيحي 

  :  تنتج إحدى المؤسسات المنتجين س، ص و ذلك على الشكل التالي 

  :في الورشة األولى ـ 

  حيث يستعمل  )1م( و ذلك باستعمال المادة األولية       ) ، ق  هـ( المصنعين   ½ يتم تصنيع المنتجين    

Kg 1  هـ(إلنتاج(و ، Kg 2 إلنتاج )ق( .   

  : في الورشة الثانية ـ 

  : و ذلك باستعمال ما يلي)ص( ، )س(يتم تصنيع المنتجين 

 وحدة مـن    2،  )هـ(من  واحدة  ، وحدة   )2م(  المادة األولية   من Kg 2 يستعمل) س(إلنتاج   •

   .)ق(

مـن   واحدة   ، وحدة )هـ( وحدة من    2،  )3م(  المادة األولية   من Kg 3  يستعمل )ص(إلنتاج   •

   . )ق(

  : و خالل الفترة المعتبرة أعطيت لك المعلومات التالية 

  :ولية المستعملة المادة األـ 

   للكلغرام دج DA 30  بـ1م •

   للكلغرام DA 20  بـ2م •

   للكلغرام DA 40 بـ 3م •

  : اليد العاملة المباشرة ـ 

ـ  160: الورشة األولى    •       )هـ( المصنع   ½ ساعة للمنتج    90 للساعة منها    DA 140  ساعة ب

   . )ق(و الباقي للمنتج 



 

 

ـ  200: الورشة الثانية    •  و البـاقي    )س( ساعة للمنـتج     120لساعة منها    ل DA 150  ساعة ب

  . )ص(للمنتج 

  : األعباء غير المباشرة ـ 

   )ق(للمنتج   %60 منها DA 176000: الورشة األولى  •

   . )ص( والباقي للمنتج )س( للمنتج DA 150000 منها DA 250000: الورشة الثانية  •

  : إنتاج الفترة ـ 

  وحدة280هـ  •

   وحدة290ق  •

   وحدة90س  •

   وحدة80ص  •

  : المطلوب العمل 

  . )ق( المصنع ½، والمنتج )هـ( المصنع ½ تحديد تكلفة إنتاج كل من المنتج .1

  ).ص( ، ) س ( تحديد تكلفة إنتاج المنتج تام الصنع.2

  :الحل 

  )ق(مصنع  ½، و المنتج )هـ( المصنع ½ تحديد تكلفة إنتاج كل من المنتج .1

 )ق(نتج نصف المصنع الم )هـ(المنتج نصف المصنع 
 البيان

 الكمية
سعر 

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية اإلجمالي الوحدة

 المادة األولية المستعملة 

  "1م" 
280 30 8.400 580 30 17.400 

 9.800 140 70 12.600 140 90 اليد العاملة المباشرة

األعباء غير المباشرة 

 1للورشة
  105.600   70.400 

 97.600   126.600   متكلفة اإلنتاج التا

 290   280   الكمية المنتجة

 336,552   452,143   تكلفة إنتاج الوحدة



 

 

  ).ص( ، ) س ( تحديد تكلفة إنتاج المنتج تام الصنع.2
 

 )س(المنتج التام الصنع 
 البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 40.692,86 452,143 90   مصنع هـ1/2المنتج 

 60.579,31 336,552 180 مصنع ق  1/2المنتج 

 3.600,00 20 180  2المادة األولية المستعملة م

 18.000,00 150 120  2اليد العاملة المباشرة للورشة

 150.000,00   2األعباء غير المباشرة للورشة 

 272.872,17   تكلفة اإلنتاج التام

 90   الكمية المنتجة

 3.031,913   تكلفة إنتاج الوحدة

 
 )ص(المنتج التام الصنع 

 البيان
 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية

 72.342,86 452,143 160   مصنع هـ1/2المنتج 

 26.924,14 336,552 80   مصنع ق1/2المنتج 

 9.600 40  240 "3م" المادة األولية المستعملة 

 12.000 150 80 2اليد العاملة المباشرة للورشة 

 100.000     2ة للورشة األعباء غير المباشر

 220.867     تكلفة اإلنتاج التام

 80     الكمية المنتجة

 2.760,837     تكلفة إنتاج الوحدة

 



 

 

  

  الفضالت
  

  :تعريف . 1.3

هي البقايا المحصل عليها عند إجراء عملية إنتاجية ما وتتمثل في عناصر من المادة األولية 

  . ن عملية اإلنتاج مثل النجارة علنفايا التي تنتج أو ا) مثل قطع من صفائح الحديد( 

و الشكل التالي . و قد نحصل على الفضالت عند إنتاج منتج تام الصنع أو نصف مصنع

يظهر مراحل عملية اإلنتاج لمنتج تام الصنع  يمر عبر ورشتين، في الورشة األولى يتم استخدام المواد 

ينتج عنه فضالت ثم يستخدم ذلك المنتج نصف المصنع األولية للحصول على منتج نصف مصنع الذي 

. عنه كذلك فضالت في الورشة الثانية للحصول على المنتج التام الذي ينتج

  



 

 

  :  أنواع الفضالت. 2.3

  من الناحية العملية تعالج الفضالت حسب الحاالت التالية

   :ـ الفضالت الضائعةأ 

التخلص منها خارج المؤسسة و قد يتطلب ذلك مصاريف و يتم التي ال قيمة لها       وهي الفضالت 

  .الخ....للتخلص منها مثل مصاريف النقل

   : الفضالت المباعةب ـ

  .فقد تباع لمؤسسات أخرى كما هي أو بعد إجراء معالجة لها.  لها قيمة سوقيةو هي الفضالت التي 

  ) :معالجتها(حساب الفضالت . 3.3

   :ـ الفضالت الضائعةأ 

ذه الحالة ليس لها قيمة سوقية وليس هناك أية أهمية لتحديد تكلفتها أو مخزون لها، و في حالة في ه    

فإن هذه المصاريف تضاف إلي تكلفة إنتاج المنتجات ) التخلص منها(دفع المؤسسة مصاريف تصريفها 

  : تامة الصنع، أي 

  

 
 

  :  مثال توضيحي

  :  فيفري كما يلي خالل شهر" س " كانت األعباء  الخاصة بالمنتج 

       DA 38  /Kg بـ Kg 2000 : المادة األولية المستهلكة -

  .للساعة  / DA 120  ساعة بـ280:  اليد العاملة المباشرة -

  . DA 36000 : األعباء غير المباشرة -

  . من المادة األولية المستعملة % 10 تعطي عملية اإلنتاج فضالت ضائعة -

   DA 3500 ريف الفضالت مصاريف التطهـير و تص-

 من المادة كلغرام من كل  %  50خالل الفترة تمثل كل وحدة " س " عدد الوحدات المنتجة من -

  .األولية المعالجة 

  " .س " تحديد تكلفة الوحدة من المنتج  : المطلوبالعمل 

  

  

  

  

  
  

.مصاريف التخلص من الفضالت الضائعة+ تكلفة إنتاج الفترة =تكلفة إنتاج الوحدات التامة الصنع  



 

 

  : الحل
  "س " تكلفة اإلنتاج التام الصنع 

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 76.000 38 2000 المادة األولية المستعملة

 33.600 120 280 اليد العاملة المباشرة

 36.000   أعباء غير مباشرة

 3.500   مصاريف تصريف الفضالت+ 

 149.100   تكلفة اإلنتاج التام

 3600   الكمية المنتجة

 41,42   تكلفة إنتاج الوحدة

  :ـ حساب الكمية المنتجة 
   Kg 2000: ولية المستعملة المادة األ

2000: الوزن المفقود  10% 200Kg´ =  
  ـــــــــــــــــــــ

  Kg 1800: وزن المادة المعالجة 

=و منه عدد الوحدات المنتجة 
1800

3600=
0,5

  = وحدة    

  :   الفضالت المباعةـب 

تاجها من تكلفة إنتاج الفترة لتحديد تكلفة هي التي لها قيمة  تبادلية في السوق، يتم إنقاص تكلفة إن و

  :ذلك حسب الخطوات التالية  إنتاج المنتجات المصنعة و

  )مصاريف المعالجة + مصاريف التوزيع+ الربح ( -سعر البيع المحتمل= تكلفة إنتاج الفضالت 

  )الصنع  نصف مصنعة أو تامة( ومنه تحديد تكلفة إنتاج المنتجات المصنعة 

  المباعة   تكلفة إنتاج الفضالت–تكاليف إنتاج الفترة =  المنتجات المصنعة تكلفة إنتاج

  : توضيحيمثال

اإلنتـاج    وتحصل على فضالت من عملية      " أ  "تقوم المؤسسة ص بإنتاج المنتج تام الصنع        

يل خالل شهر أفر. وزن المادة األولية المستعملة   من% 8 قابلة للبيع بعد معالجتها و تمثل هذه الفضالت       

  :كانت أعباء اإلنتاج كما يلي 

     DA 40 /Kgبـ   Kg 900  المادة األولية المستعملة-

  للساعة  /DA 105  ساعة بـ850 اليد العاملة المباشرة -



 

 

  DA 345800  األعباء غير المباشرة-

   رامغل للكDA 120  سعر بيع الفضالت المعالجة بـ-

  بيع الفضالت  سعر من% 10 يمثل الربح و مصاريف التوزيع -

   . DA 750  مصاريف معالجة الفضالت-

  : المطلوب العمل 

  . تحديد تكلفة إنتاج الفضالت  .1

  .)أ( تحديد تكلفة إنتاج المنتج  .2

  :الحل

  :تكلفة إنتاج الفضالت المباعة . 1

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 8640 120 72)0,08×900(سعر البيع المحتمل 

 (864) %10 8640 التوزيعمصاريف  الربح و

 7776   المعالجة التكلفة بعد

 (750)   المعالجة مصاريف
  تكلفة اإلنتاج قبل المعالجة

   )عند خروجها من ورشة اإلنتاج(
7.026 

  

  "أ " تكلفة اإلنتاج التام الصنع . 2

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 36.000 40 900 المادة األولية المستعملة

 89.250 105 850 يد العاملة المباشرةال

 345.800   أعباء غير مباشرة

 471.050   )الفضالت" + أ ("تكلفة إنتاج الفترة 

 (7.026)   تكلفة إنتاج الفضالت المباعة

 464.024   تكلفة اإلنتاج التام

 828   )0,92×900(الكمية المنتجة

 560,42   تكلفة إنتاج الوحدة



 

 

  

  لطلبياتاإلنتاج حسب ا
  

   :تعريف 1.4

تخضع هذه العملية لدراسة مسبقة  تقوم بعض المؤسسات بتنظيم عملية اإلنتاج حسب الطلبيات و     

     يد عاملة  بحيث تحدد فيها المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ الطلبية ومختلف متطلباتها من مواد أولية و

  .مختلف مراحل تنفيذها  و

  :و النتائج التحليلية بيات تكلفة إنتاج الطلحساب . 2.4

يد  لتحديد تكلفة إنتاج طلبية ما تحسب مختلف األعباء التي صرفت عليها من مادة أولية مستهلكة و

  .أعباء غير مباشرة من بداية تنفيذها إلى االنتهاء منها عاملة مباشرة و

ه يتم اعتبارها إنتاجا جاريا يالحظ أنه في حالة عدم االنتهاء من تنفيذ طلبية ما خالل فترة معينة فإنّ  و

 ما صرف في هذه الحالة تعامل مثل اإلنتاج الجاري للمنتجات تامة الصنع أي يضاف لنهاية الفترة، و

  . إلى تكلفة الطلبية المعنية في بداية الفترة الموالية عليها

  ) :1(مثال توضيحي 

خالل شهر مارس  ة أولية وحيدة وذلك باستعمال ماد تقوم إحدى المؤسسات باإلنتاج حسب الطلبيات و

  :أعطيت لك المعلومات التالية 

   :األعباء غير المباشرة لشهر مارس) أوال

 األقسام األساسية األقسام المساعدة
 البيان

  التوزيع  اإلنهاء  التحضير  التموين  الصيانة  اإلدارة

 І 50.165  42.275  58.662,5 60.837,5 38.275 58.662,5 .ت

التوزيع   30  25  15  16  14  100%

انويالث  17  100%  23  25  15  20  

  ع. و. ط
  

مادة كلغرام 
 أولية مشتراة

  مادةكلغرام 
أولية 
 مستهلكة

 /ساعة عمل
 آلة

DA  من 100 
ص.ع.ر  

  33000  8310  8900  3850    ع.و.عدد

  

  



 

 

   :معلومات عن الطلبيات )ثانيا

  . )27ط( ، )26ط (،)25ط( طلبيات هي 3أنتجت المؤسسة خالل شهر مارس 

   :25 معلومات عن الطلبية ـ 

 Kg 2300 ،ساعة عمل آلة لقسم 2000 ساعة يد عمل مباشرة، 580 من المادة األولية المستهلكة 

  .اإلنهاء 

   : 26معلومات عن الطلبية ـ 

Kg 1500 ،ساعة عمل آلة لقسم 1400 ساعة يد عمل مباشرة، 140 من المادة األولية المستهلكة 

  . اإلنهاء 

   :27معلومات عن الطلبية ـ 

Kg 5100 ،ساعة عمل آلة لقسم اإلنهاء 4910 ساعة عمل مباشرة، 1200 مادة أولية مستهلكة  .  

  :المطلوب العمل 

  إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة .1

.  DA 125 من المادة األولية هو رامتحديد تكلفة شراء المادة األولية علما أن ثمن شراء الكلغ .2

  .زون أول المدة له نفس تكلفة شراء الفترةمخ

 على التوالي علما أن أجر الساعة من يد العمل المباشرة 27، 26، 25تحديد تكلفة إنتاج الطلبية  .3

  . دج 165كان 

ان على ـعلما أن سعر بيع هذه الطلبيات ك . 27، 26، 25تحديد سعر التكلفة لكل من الطلبيات  .4

  .DA 1000000، DA 650000 ، DA 1650000 يـالتوال

  تحديد النتيجة التحليلية  .5

  .النتيجة التحليلية اإلجمالية لشهر مارس  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :الحل 

  :جدول توزيع األعباء غير المباشرة . 1

  ـ الخدمات المتبادلة

  . مجموع تكلفة الصيانةY اإلدارة و  مجموع تكلفةXلتكن 
 

x = 5 0 1 6 5 + 0 ,1 7 y

y = 4 2 2 7 5 + 0 ,1 4 x

- - - - - - - - - - - -

x = 5 0 1 6 5 + 0 ,1 7 (4 2 2 7 5 + 0 ,1 4 x )

x = 5 0 1 6 5 + 7 1 8 6 ,7 5 + 0 ,0 2 3 8 x

x - 0 ,0 2 3 8 x = 5 7 3 5 1 ,7 5

0 ,9 7 6 2 x = 5 7 3 5 1 ,7 5

5 7 3 5 1 ,7 5 D Ax = = 5 8 .7 5 0
0 ,9 7 6 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y = 4 2 2 7 5 + (0 ,1 4 × 5 8 7 5 0 )

D A
y = 5 0 .5 0 0

  



 

 

  :جدول توزيع األعباء غير المباشرة ـ 

  البيان األقسام األساسيةاألقسام المساعدة
 التوزيع اإلنهاء التحضير التموينالصيانة اإلدارة 

І 50.16542.27532.885 58.662,50 60.837,5038.275التوزيع 

58.7508225 9400 8812,5 14687,5 17625 
التوزيع الثانوي

8585 50.50011615 12625 7575 10100 
II 0 0 53.900 80.100 83.100 66.000.ت∑

 طبيعة وحدات العمل
   

  

كلغرام مادة أولية 
 مشتراة

كلغرام مادة  أولية 
 مستهلكة

ساعة عمل 
 آلة

100 DA  
من 

ص.ع.ر

 33000 8310 8900 3850 عدد وحدات العمل

 2 10 9 14 تكلفة وحدة العمل

  :لفة الشراء تك. 2

 المبالغ سعر الوحدةالكمية  البيان

 481.250 3850125,00 ثمن الشراء

 53.900 385014 أعباء قسم التموين

 535.150     تكلفة الشراء الكلية

 3850     الكمية المشتراة

 139,00     تكلفة شراء الوحدة



 

 

  :تكلفة إنتاج الطلبيات . 3

 27ط   26ط  25ط  البيان

       :المادة األولية المستعملةـ 

   319.700 139×2300=25ط

 208.500  139×1500=26ط

 708.900   139×5100=27ط

    :ـ اليد العاملة المباشرة

   95.700 165×580=25ط

 23.100  165×140=26ط

 198.000   165×1200=27ط

    :ـ األعباء غير المباشرة

    :التحضير

   20.700 9×2300=25ط

 13.500  9×1500=26ط

 45.900   9×5100=27ط

    :اإلنهاء

   20.000 10×2000=25ط

 14.000  10×1400=26ط

 49.100   10×4910=27ط

 259.1001.001.900 456.100 تكلفة إنتاج الطلبية

  



 

 

  :حساب سعر التكلفة . 4

 27ط   26ط  25ط  البيان

 1.001.900 259.100 456.100 تكلفة إنتاج الطلبية
       غير المباشرةالتوزيعمصاريف 

     20.000 2×10000=25ط

   13.000   2×6500=26ط

 33.000     2×16500=27ط

 1.047.800 273.100 476.100 سعر تكلفة الطلبية

  :النتيجة التحليلية . 5

 27ط   26ط  25ط  البيان

 1.650.000 650.000 1.000.000 سعر البيع

 )1.047.800( )273.100( )476.100( كلفة الطلبيةسعر ت

 602.200 376.900 523.900 النتيجة التحليلية للطلبية
  1.503.000  النتيجة التحليلية اإلجمالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  أنشطة اإلعالم اآللي
  

  :الصناعية األعباء التالية " البركة" تحملت مؤسسة (N)خالل الفترة المعتبرة 

Kg25000بـ تكلفة الكلغرام الواحد      " 1م"  المادة األولية المستعملة  منDA 200. 

Kg15000 بـ تكلفة الكلغرام الواحد      " 2م"  من المادة األولية المستعملةDA 300. 

 . للساعة الواحدةDA 250 ساعة يد عاملة مباشرة بـ2500

 DA 1.200.000أعباء غير مباشر لإلنتاج 

            و اإلنتاج الجاري آلخر المدةDA 150.000 الجاري ألول المدة يقدر بـ  علماً أن اإلنتاج-

  .DA 125.000بـ 

  . وحدة35000) أ( الكمية المنتجة من المنتج التام -

  

   باستخدام الجدول:العمل المطلوب 

  .أحسب تكلفة اإلنتاج التام الصنع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ليالحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآل
  

يظهر جدول حساب تكلفة اإلنتاج التام الصنع مع وجود إنتاج جاري في أول و آخر الفترة باستخدام 

  : كما يليExcelالصيغ الحسابية للمجدول 

 
 

  :الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي  -
 

  

  

  



 

 

  :ما يلي ) س(استعملت المؤسسة "  ر" وحدة تامة الصنع من المنتج 1250من أجل إنتاج ): 1(التمرين

 .DA 280.000: المواد األولية •

  .DA 22.500: اللوازم المختلفة •

  .DA 25.000: اليد العاملة المباشرة •

  .DA 45.000: المصاريف غير المباشرة لقسم اإلنتاج •

  :فإذا علمت أن 

  .DA 15.500اإلنتاج الجاري ألول المدة يقدر بـ  •

 من اليد %3 من اللوازم، %2 من المواد األولية، %10: لمدة يحتوي علىاإلنتاج الجاري آلخر ا •

  .  من المصاريف غير المباشرة لقسم اإلنتاج%6العاملة المباشرة،

  :العمل المطلوب 

  .حساب تكلفة اإلنتاج الجاري النهائي. 1

  .تكلفة اإلنتاج التام الصنع. 2

  :ر عبر ورشتين كما يليينتج مصنعاً منتجاً وحيداً  حيث  يم) : 2(التمرين

 ".هـ " للحصول على المنتج نصف المصنع  " 1م" تعالج المادة األولية ) 1(الورشة  •

 ".أ " تنتج المنتج التام ) 2(الورشة  •

، و المادة  " هـ" المصنع ½ وحدة واحدة من المنتج : تتطلب" أ " عملية إنتاج كل وحدة من المنتج 

   ".2م" األولية 

  .Nة بشهر مارس من سنة المعلومات الخاص

  :مارس / 1مخزون . 1

  DA 126.000 بقيمة Kg 18000 " 1م" المادة األولية  •

 DA 74.180 بقيمة Kg 15000 " 2م"  المادة األولية  •

  :مشتريات الشهر . 2

  DA 360.000  بـ Kg 60000 " 1م" المادة األولية  •

  DA 190.000 بـ Kg 48000 " 2م"  المادة األولية  •

  :تاج الفترة إن. 3

  "هـ" مصنع ½  وحدة من المنتج 50000): 1(الورشة  •

 "أ "  وحدة من المنتج التام 30000): 2(الورشة  •

  
 

  أسئلة التقويم الذاتي



 

 

  :اليد العاملة المباشرة لإلنتاج . 4

 . للساعةDA 5 ساعة عمل بـ 3000) : 1(الورشة  •

دة  ساعة عمل إضافية مع زيا     2600 للساعة و    DA 4 ساعة عمل بـ     8000) : 2(الورشة   •

 .%25قيمة الساعة بـ 

  :األعباء غير المباشرة ملخصة في الجدول التالي . 5

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة
 البيان

)1(ورشة  تموين صيانة إدارة )2(ورشة    توزيع 

مجموع 

أولي.ت.  
26.780 34.040 30.700 71.600 84.000 39.970 

       توزيع ثانوي

 1 2 4 1 2 ـ إدارة

 ـ 4 4 1 ـ 1 صيانة

طبيعة وحدة 

 العمل
 ـ ـ

أولية .كلغ م

 مشتراة

وحدة منتجة 

"هـ"  

وحدة منتجة 

"أ "   

DA  100 
رقم 

 األعمال
 

  ) :كما وردت في الحسابات (31/03مخزونات . 6

  .Kg 13000 " . . . . . . .  1م " ةالمادة األولي •

 .Kg 13000 ". . . . . . .  2م" المادة األولية  •

 . وحدة20000" . . . .  هـ " المصنع ½ المنتج  •

 . وحدة2000" . . . . .   أ " المنتج التام الصنع  •

  : المبيعات . 7

  . للوحدةDA 25هو " أ " سعر بيع المنتج التام 

 . في نهاية الشهر تقيم هذه المؤسسة اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة مع مخزون أول المدة •

  :العمل المطلوب 

  .ألعباء غير المباشرةإتمام جدول توزيع ا .1

 .تحديد تكلفة شراء المواد األولية .2

 )هـ ، أ(تحديد تكلفة إنتاج المنتجات  .3

 .تحديد النتيجة التحليلية للمنتج المباع .4

 ".أ " و للمنتج التام  " 1م" إعداد حساب المخزون للمادة األولية  .5



 

 

  ) :3(التمرين

طريقة اإلنتاج حسب الطلبيات و قد لخصت إلنتاج معدات المكتب ) التجهيز المكتبي(تستعمل مؤسسة 

  : كما يليNأعباء شهر جانفي 

رقم 

 الطلبية

المادة األولية 

 )1م(المستعملة 

تكلفة 

الوحدة من 

 1م

المادة األولية 

  المستعملة2م

تكلفة الوحدة 

 2من م

ساعة عمل 

 مباشرة

تكلفة الساعة 

 الواحدة

50 Kg 270 Kg 119 80 

51 Kg 350 Kg 125 95 

52 Kg 185 

DA 200 

Kg 0  

DA 300 

35 

DA 240 

  

  :و كانت األعباء غير المباشرة في الورشات حسب الجدول التالي 

  الورشات

 البيان
  التوزيع )2(ورشة  )1(ورشة 

  II  29.400 18.300 16.500مجوع التوزيع 

  ساعة يد عمل مباشرة  طبيعة وحدة القياس
كلغ مادة أولية 

  )2م(مستعملة

DA 100ص رع   

 

فإذا علمت أن الطلبية األولى و الثانية تم االنتهاء من إنتاجهما  في نهاية الشهر بينما الطلبية األخيرة لم 

 على DA 180.000 و DA 150.000بالمبلغين ) 51 و50(تنته بعد و أن المؤسسة باعت الطلبيتين 

  .التوالي

  :العمل المطلوب 

  .حساب تكلفة إنتاج كل الطلبيات .1

 .التكلفة و النتيجة التحليلية للطلبيتين المباعينحساب سعر  .2
  

 
 
 
 

 



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي
  

  ):1(حل التمرين

  ـ تكلفة اإلنتاج الجاري النهائي) 1

 المبالغ البيان

 28000 %)..........10×280.000(المادة األولية المستعملة 
 450 %)......................2×22.500(اللوازم المختلفة 

 750 %)................3×25.000(ليد العاملة المباشرة ا
 2700 %)........6×45.000(أعباء اإلنتاج غير المباشرة 

 31900 تكلفة اإلنتاج الجاري آلخر المدة

  ـ تكلفة اإلنتاج التام الصنع) 2

 المبالغ البيان

280000 المادة األولية المستعملة
22500 اللوازم المختلفة

25000 لعاملة المباشرةاليد ا
45000 أعباء اإلنتاج غير المباشرة

15500 اإلنتاج الجاري ألول المدة+ 
)31.900(  اإلنتاج الجاري آلخر المدة-

356.100 تكلفة اإلنتاج التام

 1250 الكمية المنتجة

284,88 تكلفة إنتاج الوحدة

  ) :2(حل التمرين

  :توزيع األعباء غير المباشرة. 1

  : حساب الخدمات المتبادلة-أ 

   مجموع تكلفة قسم الصيانةB مجموع تكلفة قسم اإلدارة و Aنضع 
1

26.780
10
2

34.040
10

A B

B A

= +

= +

  

  



 

 

3: بحل المعادلتين حالً مشتركاً نجد 0 .8 0 0

4 0 .2 0 0

D A

D A

A

B

=

=
  

  :ب ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة
 

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة
 البيان

 توزيع )2(ورشة  )1(ورشة  تموين نةصيا إدارة

 I 26.780 34.040 30.700 71.600 84.000 39.970. ت∑

 3080 6160 12320 3080 6160)30.800( إدارة

 ـ 16080 16080 4020)40.200( 4020 صيانة

 II 0 0 37.800 100.000 106.240 43.050. ت∑

 طبيعة وحدة العمل
أولية .كلغ م

 مشتراة
وحدة منتجة 

 "ـه"
أ " وحدة منتجة 

" 

DA 100 
 ص.ع.ر

 7.000 30.000 50.000 108.000 عدد وحدات العمل

 6,15 3,54 2,00 0,35 تكلفة وحدة العمل

 



 

 

  :جدول تكلفة الشراء . 2

  

 )1م(المادة األولية البيان
 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية  

 360.000 - 60000 ثمن الشراء
 21.000 0,35 60.000 األعباء غير المباشرة للتموين

 381.000   تكلفة الشراء اإلجمالية
 60000   الكمية المشتراة

 6,35   تكلفة شراء الوحدة

    
 )2م(المادة األولية  البيان

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية  

 190.000 - 48000 ثمن الشراء
 16.800 0,350 48.000 األعباء غير المباشرة للتموين

 206.800     راء اإلجماليةتكلفة الش
 48000     الكمية المشتراة

 4,31     تكلفة شراء الوحدة
  ):1م(ـ التكلفة المتوسطة المرجحة للمادة 

 381.000 تكلفة الشراء اإلجمالية
 126000 مخزون أول مدة

 507.000 التكلفة اإلجمالية للمخزون
 78000  كمية المخزون

 6,50 التكلفة المتوسطة المرجحة
 

  ) :2م(ـ التكلفة المتوسطة المرجحة للمادة 
 206.800  تكلفة الشراء اإلجمالية

 74180 مخزون أول مدة
 280.980 التكلفة اإلجمالية للمخزون

 63000 كمية المخزون
 4,46 التكلفة المتوسطة المرجحة

 

  
 



 

 

  :جدول تكلفة اإلنتاج .  3

  ) :هـ(ـ  للمنتج نصف المصنع 

  :لمستعملة من المواد أو المنتجات  نستخدم عالقة الجرد الدائم لحساب الكميات ا
S F = S I + E - S

S = S I + E - S F
  

  :أي

   كمية مخزون آخر المدة-كمية اإلدخاالت+ كمية مخزون أول مدة = كمية االستعماالت 

 )1م(الكمية المستعملة من المادة األولية  

1 8 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6 5 0 0 0+ − = K g  

لوحدةسعر ا الكمية  البيان  اإلجمالي 

 422.500 6,50 65000 )1م(تكلفة شراء المادة األولية المستعملة 

 15.000 5,00 3000 اليد العاملة المباشرة 

 100.000 2,00 50000 )1(األعباء غير المباشرة الورشة

 537.500   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 50000   الكمية المنتجة

 10,75   تكلفة إنتاج الوحدة

  ) :أ(ـ للمنتج التام الصنع 

 50000=13000-48000+15000=)2م(الكمية المستعملة من المادة األولية  
  30000=20000-50000=  المصنع2/1الكمية المستعملة من المنتج  

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 322.500 10,75 30000 المستعمل) هـ(المنتج نصف المصنع 

 223.000 4,46 50000 )2م(ولية المستعملة تكلفة شراء المادة األ

 32.000 4,00 8000 اليد العاملة المباشرة

 13.000 5,00 2600 )1,25 × 4(تكلفة الساعات اإلضافية 

 106.200 3,54 30000 )2(األعباء غير المباشرة للورشة

 696.700   تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 30000     الكمية المنتجة

 23,2233      الوحدةتكلفة إنتاج



 

 

 :النتيجة التحليلية للمنتج المباع  .3
  : )أ(أ ـ سعر التكلفة للمنتج 

 

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 650.252 23,2233 28000 تكلفة اإلنتاج المباع
 43.050 6,15 7000 األعباء غير المباشرة للتوزيع

 693.302   سعر التكلفة اإلجمالي
 

3 ):أ(باعة من المنتج ـ الكمية الم 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0 0 0− =  
 

  :ب ـ النتيجة التحليلية

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان

 700.000 25 28000 رقم األعمال

 )693.302(   سعر التكلفة اإلجمالي

 6.698   )أ( للمنتج ةالنتيجة التحليلي
 

  :حساب المخزون .  4

  ) :1م(أ ـ للمادة األولية 

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان اإلجماليسعر الوحدة الكمية يانالب

422500 650006.5االستعماالت126000 180007 1مخ

2مخ381.000 600006,35بتكلفة الشراء  130006,5 84500 

507000 78000 المجموع507000 780006,5 المجموع

  ) :أ(للمنتج التام الصنع ـ 
 

 يةالكم البيان
  سعر

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان اإلجمالي  الوحدة

1مخ  650253,33 23,2233 28000 اإلخراجات  - - - 

2مخ 696.700 3000023,2233 اإلنتاج  2000 23,2233 46446,667 

 696700  30000 المجموع 696700 3000023,2233المجموع
 



 

 

  ) :3(حل التمرين
 

الورشات

  البيان
 التوزيع )2(ورشة  )1(ورشة 

 II 29.400 18.300 16.500مجوع التوزيع 

 طبيعة وحدة القياس
ساعة يد عمل 

 مباشرة
كلغ مادة أولية 

 )2م(مستعملة

DA 100  
 رع ص

 3.300 244 210 عدد وحدات العمل

 5 75 140 تكلفة وحدة العمل

  :ـ جدول تكلفة اإلنتاج 
 

 )52(الطلبية  )51(الطلبية  )50(الطلبية 
 البيان
 الكمية 

سعر 

الوحدة
سعر الكمية المبلغ

سعر  الكمية المبلغالوحدة
 المبلغ الوحدة

 37000 200 185 35020070000 20054.000 270 )1م(المادة 

 - - - 12530037500 30035.700 119 )2م(المادة 

اليد العاملة 

 المباشرة
80 24019.200 95 24022800 35 240 8400 

 4900 140 35 14013300 95 14011.200 80 )1(الورشة 

 - - - 9375 12575 8.925 75 119 )2(الورشة 

تكلفة إنتاج 

 الطلبية
- - 129.025 - - 152.975 - - 50300 

 



 

 

  :ـ سعر التكلفة للطلبيتين المباعة 
 

)50( الطلبية )51( الطلبية   البيان 
 المبلغسعر الوحدةيةالكم المبلغسعر الوحدةالكمية  

152.975 - -129.025 - -تكلفة إنتاج الطلبية

 9.000 18005 7.500 15005أعباء قسم التوزيع

161.975 - -136.525 - -سعر تكلفة الطلبية

 

  :ـ النتيجة التحليلية للطلبيتين المباعة 

 البيان )51( الطلبية )50( الطلبية
 المبلغ سعر الوحدة الكمية المبلغسعر الوحدةالكمية 

 180.000 - - 150.000 - - رقم األعمال

 (161.975) - - (136.525) - - سعر التكلفة

 18.025 - - 13.475 - - النتيجة التحليلية للطلبية
 

  DA 31.500 = للطلبيتين معاً  النتيجة التحليلية اإلجمالية
  

 

 
 

 


