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حيث نشأت  بل هي من اقدم انظمة املعلومات، يف املؤسسة،نظام معلومات دقيقة ومهمة جدا  احملاسبة تتعرب

لتلبية احتياجات اإلنسان إىل معرفة القانونية واالجتماعية، وذلك جنبا جلنب مع تطور احلياة االقتصادية و وتطورت 

من أهم  التحليليةاسبة احملتعد تلفة اختلفت معها فروع احملاسبة، أدى هذا التطور إىل ظهور جماالت خمو  نتائج نشاطاته،

 هذه الفروع.

 العناصر أهم يعاجل نظام فهو املؤسسة، داخل املعلومات نظم أهم من التحليلية او حماسبة التكاليف اسبةاحمل تعترب

تنبع امهية ، و املؤسسة تؤديها اليت واألنشطة الوظائف ملختلف التفصيلية التكاليف مبعرفة يهتم فهو اإلدارة، هبا هتتم اليت

  علومات تساعد اإلدارة على القيام مبهامها على أحسن وجه.العديد من املتوفر  اهنا احملاسبة التحليلية من

احملاسبية والقواعد ، وتعرف على املبادئ جذع مشرتك األوىلبعد ما درس الطالب احملاسبة املالية يف السنة 

ت حساب التكاليف وأسعار التكلفة فهم آلياوذلك ليتمكن من  والتسجيل احملاسبــي، يأيت الدور على احملاسبة التحليلية

 .خمتلف الطرق املستعملة حلساب التكاليفوالتعرف على 

جاءت يف الربنامج  حماور هتدف يف األساس إىل اإلملام جبميع النقاط اليت ثالثةقسمت هذه املطبوعة إىل 

حماضرة وقد كان اهلدف منها مساعدة الطالب على  08، وتضمت التحليليةاألكادميي املعتمد يف مقياس احملاسبة 

، ودعمت هذه املطبوعة البيداغوجية  بالعديد من االمثلة  والتمارين التحليليةاكتساب املفاهيم األساسية املرتبطة باحملاسبة 

 ة من التمارين اليت تعزز مكتسبات الطالب يف املقياس.احمللولة وجمموعة كبري 

 



 

 

 

 للمحاسبة مدخل
 التحليلية

 األولور ـاحمل

 



 

 6مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 مدخل ومفاهيم عامة: 01احملاضرة 

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف على:أهداف المحاضرة: 
 التطور التارخيي للمحاسبة التحليلية وتعريفها؛-
 مقارنة احملاسبة التحليلية باحملاسبة املالية؛-
 أهداف ووظائف احملاسبة التحليلية.-

 

 وتعريفهاالتطور التاريخي للمحاسبة التحليلية  -1
ميكن النظر اىل حماسبة التكاليف كفرع من فروع احملاسبة، يهدف بالدرجة األوىل اىل توفري البيانات واملعلومات 
املتعلقة بالتكاليف لغرضني رئيسني، أوال احتساب التكاليف لغايات إعداد القوائم املالية وإعداد التقارير املتعلقة 

ر الكالسيكي هلذا الفرع من احملاسبة، وثانيا جند أن احملاسبة التحليلية توفر بالضرائب ...اخل، وهذا ما يعكس الدو 
املعلومات اخلاصة بالتكاليف الستعماهلا من قبل إدارة املؤسسة يف جماالت التخطيط والرقابة واختاذ القرارات املختلفة، 

طراف خارجية، أما الغرض الثاين واملالحظ هنا أن الغرض األول للمحاسبة التحليلية يهدف اىل تلبية حاجيات أ
 فهو تلبية حاجيات داخلية وهو املهم واألساسي للمحاسبة التحليلية.

 التطور التاريخي للمحاسبة التحليلية 1-1
ملعرفة  حلاجة أصحاب املشاريع واملؤسسات آنذاك، وذلك الثورة الصناعيةظهور احملاسبة التحليلية  واكب

ت احملاسبة التحليلية مسار لتطور مشل نذ القرن التاسع عشر اختذفمتكاليفهم بدقة لكي يتخذوا قرارات مناسبة، 
مست املؤسسات التجارية وظائفها وأهدافها وأساليبها، فقد كانت تقتصر على املؤسسات الصناعية فقط مث 

 واخلدمية.
  تفصيلية معلومات توفري عن املالية احملاسبة ملرحلة عجزتا هذه يف :1929ما قبل االزمة العالمية فترة 

 عدم عنه نتج ما املؤسسة، عن شاملة نتائج توفر املالية احملاسبة أن املؤسسة، باعتبار هبا تقوم اليت العمليات عن
 .منتج لبك اخلاصة ونتائجها تكاليفها حتديد املؤسسة على قدرة
 



 مدخل ومفاهيم عامة: 01احملاضرة 

 7مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 املنتجني بني اشتدت املنافسة أين الصناعية الثورة أعقاب يف املرحلة هذه : بدأتفترة الثورة الصناعية 

 فأصبحت أرباحها، وزيادة حماولة خفض تكاليفها خالل من االستمرارية حتقيق إىل مؤسسة كل تسعى وأصبحت

 التكاليف. بدراسة خمتلف هتتم املؤسسة

يف بداية هذه الفرتة من القرن العشرين أعرب العديد من علماء احملاسبة عن قلقهم وزيادة فترة ما بعد الثمانينات: 
خاصة يف ضل التغريات الكربى اليت حدثت اإلدارية،  األغراض خدمة على احملاسبية شكوكهم حول قدرة املعلومات

نظم وأساليب التكاليف للعديد من االنتقادات حيث أن هذه األخرية  عرضتيف بيئة األعمال والتصنيع واليت 
أصبحت غري مالئمة لسمات البيئة احلديثة، هذا ما ترتب عليه ضرورة إحداث تغيريات جوهرية يف أنظمة التكاليف 

 .اجات اإلدارة من معلوماتلكي تتالءم وختدم احتي

 تعريف المحاسبة التحليلية 1-2
توجد بعض املفاهيم البد من التعرف عليها قبل اخلوض يف دراسة احملاسبة التحليلية، وهي مصطلحات 

 متداولة وبسيطة ولكن ال بد التذكري هبا، هلذا سوف تكون باختصار.
  :يتم التضحية هبا للحصول على سلعة أو تقدمي خدمة قيمة املوارد اليت » تعرف التكلفة على أهناالتكلفة

 «.ويتم قياس التضحية باملبالغ النقدية اليت يتم دفعها أو التعهد بدفعها مستقبال عند املبادلة
  :كلفة أعطت منفعة وأصبحت مستنفذة، أما التكاليف الغري »يعرف املصروف على انه المصروف

  .«لية فتصنف كأصولمستنفذة واليت ميكن أن تعطي منافع مستقب

  :هي التكاليف املدفوعة واليت ال يقابلها إيراد حمقق.الخسارة 
  :عدد معني من وحدات اإلنتاج أو اخلدمة ميكن أن تنسب إليها التكاليف يف مراكز خمتلفة وحدة التكلفة

 مثل الطن، الربميل...اخل.
  :يتم اختاذها كأساس حلصر وجتميع وتبويب  هي الوحدة الفنية أو اإلدارية يف املؤسسة اليتمراكز التكلفة

 عناصر التكاليف.
 :تتألف تكلفة أي منتج من ثالثة عناصر رئيسة للتكلفة هي: عناصر التكاليف 
 تشمل املواد كافة املستلزمات السلعية اليت حتتاجها العمليات اإلنتاجية يف املؤسسة الصناعية،  :المواد

 ها بتكلفة املواد.ويطلق على املبالغ املنفقة للحصول علي



 مدخل ومفاهيم عامة: 01احملاضرة 

 8مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 ميثل العمل العنصر الرئيسي الذي يعمل على حتويل املواد اخلام إىل منتجات وسلع كما ميثل تسويق  :األجور
هذه املنتجات آو أي عمل يقوم به العنصر البشري يف خمتلف اإلدارات سواء كان يدويا أو آليا، فالنفقات من 

 تكلفة األجور. هذا الشكل اليت تتحملها املؤسسة يطلق عليها
 :متثل اخلدمات عنصرا هاما وضروريا إلمتام العمليات اإلنتاجية وال ميكن ربطها مباشرة بالسلعة  الخدمات

املنتجة، وال تقتصر على اخلدمات اليت تقدم إىل الوظيفة اإلنتاجية بل تشمل كافة اخلدمات املقدمة لإلدارات 
 املؤسسة من هذه اخلدمات التكاليف غري مباشرة.األخرى، ويطلق على النفقات اليت تتحملها 

عرفت احملاسبة التحليلية يف أوقات خمتلفة، وحىت اليوم فهناك تداخل كبري بني مصطلحات احملاسبة التحليلية، 
 أهنالى عسنعتمد على تبسيط املفاهيم واملصطلحات، فاحملاسبة التحليلية عرفت  ويف هذا املستوى اجلامعي ولكن

من اجل الوصول اىل نتائج يتخذ  احملاسبة املالية أمههاة املعلومات املتحصل عليها من مصادر خمتلفة تقنية معاجل
 ؤسسة وحتديد فعاليتها.التشغيلية، باإلضافة اىل مراقبة مردودية املعلى ضوئها مسريو املؤسسة أهم القرارات 

فروع احملاسبة العامة، حيث تتمثل مهمتها حيث تعترب احملاسبة التحليلية على وجه العموم فرعا متخصصا من 
تكلفة املنتجات أو اخلدمات، مع تقدمي معلومات  يف جتميع وحتليل بيانات التكاليف، توزيع املصاريف حتديد سعر

 دقيقة اىل إدارة املؤسسة وتقوم بتسجيل كل العمليات النسبية اخلاصة بنشاط املؤسسة.

 الماليةمقارنة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة  -2

 :يف النقاط التالية الفروقات بني احملاسبة املالية واحملاسبة التحليلية أهمميكن نلخص  
 واليت تتمثل بـاإلدارة عـلى باملؤسسةبتوفري املعلومات احملاسبية لألطراف الداخلية التحليلية احملاسبة  ختتص 

اخلارجية  لألطراف احملاسبة املالية بتوفري املعلومات احملاسبيةبينما ختتص  واملشرفني فيها األقسامكافة مستوياهتا ورؤساء 
 .املستثمرين والعمالء وكافة فئات اجلمهور بشكل عاممثل 

  للقواعد والقوانني واألنظمة واملبادئ نفسها التـي ختضـع هلـا احملاسـبة املاليـةالتحليلية ال ختضع احملاسبة 
املالية ليتم  كـما هـو احلـال يف احملاسـبةالتحليلية  ال يوجد هناك قواعد حماسبية مقبولة قبوال عاما للمحاسبة  فمثال

 .هبا عند إعداد املعلومات احملاسبية واإلفصاح عنها االلتزام

  ويف أي باملؤسسةتقارير ومعلومات داخلية تفصيلية طبقا حلاجة األطراف الداخلية التحليلية تصدر احملاسبة 
قل وعلى األ وقت، يف حني أن احملاسبة املالية تصدر التقارير املالية بصورة مكثفة وغري تفصيلية لألطـراف اخلارجيـة

 ة.مرة واحدة سنويا وبصورة دوري



 مدخل ومفاهيم عامة: 01احملاضرة 

 9مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 تركـز حـني يف للمؤسسة، املختلفـة واألنشطة األقسام على تصدرها اليت املعلومات التحليلية يف احملاسبة تركز 
 .واحدة حماسبية كوحدة  املؤسسة على املالية احملاسبة

 اخلـارجي للتدقيق خضوعها بسبب اكرب بدرجة املالية احملاسبة عن الصادرة املعلومات بصحة الوثوق ميكن 
التحليلية  احملاسبة عـن الصـادرة املعلومـات أن حـني يف التحيـز، من خالية موضوعية معلومات تعترب فهي وبالتايل احملايد
 .الرقابة ألغـراض باملؤسسة الفعليـة النتائج مع مقارنتها ويتم التخطيط جمال يف تقديرية تعترب

 بينهما التشابه أوجـه بعـض هنـاك أن إال املاليـة واحملاسـبةالتحليلية  احملاسـبة بـني املذكورة الفروقات من بالرغم
 :يف النقاط التالية التشابه هذا ويرتكز
   الوحدة تكلفـة حتديـد فمـثال .للمؤسسة املاليـة االقتصـادية باملعلومـاتوالتحليلية  املالية احملاسبة كل منهتـتم 

 هو معني منتج وبيـع إنتاج تكلفة إمجايل عن اإلفصاح أن حني يف ،التحليلية احملاسبة من جزء هو معني منتج من
 املالية. احملاسبة من جزء

 للجهـات للمؤسسة وإبالغهـا االقتصـادية األحداث نتائج قياس والتحليلية تتطلب املالية احملاسبة من كال 
 املعلومات هبذه املعنيـة املختلفـة للجهـات االقتصادية للمعلومـات املتنوعة احلاجات أن إىل هنا اإلشارة املعنية. وجتدر

 .اليةامل التحليلية واحملاسبة احملاسبة بني الفروقات أغلبية عن املسؤولة هي

 أهداف ووظائف المحاسبة التحليلية -3

حملاسبة التكاليف جمموعة من األهداف والوظائف اليت تسعى حتقيقها، وبالرغم من وجود تداخل بني 
 .يف ما يلياألهداف والوظائف سنحاول تبيني كالمها 

 أهداف المحاسبة التحليلية 3-1
 مبا تشتمل عليه من أساليب وإجراءات على حتقيق األهداف التالية: التحليليةتعمل حماسبة 

 ؛حتديد كلفة اإلنتاج، وحساب تكلفة كل عناصر اإلنتاج من مواد أولية وأجور ومصاريف أخرى 

 ؛واإلنتاج حتت التشغيل للمساعدة على إعداد احلسابات اخلتامية وامليزانية حتديد كلفة اإلنتاج التام 

 رسم السياسات التسعريية السليمة للمنتجات واخلدمات اليت تقوم املؤسسة بإنتاجها مساعدة اإلدارة يف 
 ؛أو تقدميها

 ؛توفري املعلومات الالزمة لإلدارة من اجل ممارسة وظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 

 تويات عن طريق املفاضلة توفري املعلومات الضرورية اليت تساعد على اختاذ القرارات املناسبة على خمتلف املس
 ؛بني البدائل املختلفة، وكذلك تقييم أداء الوظائف املختلفة للمنظمة



 مدخل ومفاهيم عامة: 01احملاضرة 

 10مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

  توفري املعلومات الالزمة لإلعداد املوازنات التخطيطية واليت حتتوي على معلومات يتوقع حصوهلا يف املستقبل
 ؛سيكون يف املستقبلونعتمد يف ذلك على حتليل سلوك التكاليف تارخييا مع وضع توقعات ملا 

  توفري معلومات للقيام بعملية الرقابة على عناصر التكاليف وترشيد استخدامها واستغالل الطاقة اإلنتاجية
 املتاحة من اجل رفع الكفاءة اإلنتاجية وتقليل التكاليف مبا يؤدي إىل زيادة رحبية املؤسسة.

 وظائف المحاسبة التحليلية 3-2
  :تقوم بتسجيل كل ما ينفق من عناصر تكاليف )موارد، أجور، مصروفات( وذلك الوظيفية التسجيلية

حسب الطريقة املعتمدة من قبل الوحدة االقتصادية يف عملية التسجيل سواء كان أساس دمج حماسبة التكاليف يف 
 السجالت احملاسبية ككل أو مسك سجالت مستقلة.

  :صر التكاليف هبدف ربط كل عنصر من العناصر تقوم بتحليل كل عنصر من عناالوظيفية التحليلية
 باملركز التكلفة املستفيد هبدف حتديد نصيب كل منتج من هذه العناصر ولكل مركز تكلفة حرية اإلنتاج.

  :حتدد املعايري لكل عنصر من عناصر التكلفة ولكل مركز تكلفة مبا ينبغي أن حتتاجه الوظيفة الرقابية
ملعايري مبا ينفق فعال لكل عناصر التكاليف، وحتديد االحنرافات واليت إما أن تكون الوحدة املنتجة ومقارنة هذه ا

مالئمة أو غري مالئمة وتبحث عن أسباب هذه االحنرافات وحتليلها ودراستها مث رفع النتائج إىل جهات املختصة 
 حلد من االحنرافات.

  :د اكتشاف االحنرافات ودراسة أسباهبا، خترب ترتبط هذه الوظيفة بالوظيفة السابقة، فبعالوظيفة اإلخبارية
 اإلدارة هبذه النتائج وذلك الختاذ القرارات الالزمة لتصحيح هذه االحنرافات وعدم تكرارها.

  :تتحقق هذه الوظيفة بعد اجناز الوظائف السابقة، حيث متثل هذه الوظيفة عامل دفع الوظيفة التحفيزية
خمطط وعدم جتاوز املعايري احملددة يف عملية اإلنفاق، ومن هنا سوف حتفز لألقسام املؤسسة من اجل تنفيذ ما هو 

  أقسام املؤسسة يف استخدام مواردها بشكل كفئ واقتصادي هذا ما يساعد اإلدارة على حتقيق أهدافها.



 

 11مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 : التكاليف وتركيبة األعباء02احملاضرة 

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف على:أهداف المحاضرة: 
 معايري حساب التكلفة؛-
 )شراء وانتاج( وسعر التكلفة؛حساب خمتلف التكاليف -
 حساب النتيجة التحليلية االمجالية والصافية؛-
 .عالقة احملاسبة املالية واحملاسبة التحليلية-

 تصنيف التكلفةمعايير  -1

 هناك عدة نظريات ومعايري لتبويب عناصر التكاليف ولعل أهم هذه الطرق هي: 
 أوال: التبويب الوظيفي لعناصر التكاليف

حيث يتم تبويب عناصر التكاليف حسب األنشطة الرئيسية يف املؤسسة اليت تتحقق ألجلها التكلفة ولعل 
 أمهها اإلنتاج، التسويق والتوزيع، خدمات إدارية واملالية:

 :تشمل كافة التكاليف املختلفة يف األقسام أو املراكز اإلنتاجية كمواد األولية واملواد  تكاليف اإلنتاج
املساعدة واملصروفات اإلنتاج ومواد الصيانة ومواد تشغيل اآلالت واملعدات واملواد املنصرفة إىل أقسام خدمات 

عمال واملشرفني يف املصانع والورش، سواء كانت نقدية اإلنتاج وتشمل التكاليف الصناعية كذلك األجور املختلفة لل
أو مزايا عينية أو تأمينات اجتماعية. كما تشمل املصروفات الصناعية كمصاريف الصيانة والتامني والتربيد واهتالك 

 اآلالت واملعدات الصناعية ...اخل.
 :البيع والتوزيع واليت ترتبط بتسويق  هي كافة التكاليف احملققة يف أقسام أو مراكز تكاليف التسويق والتوزيع

املنتجات وإجياد منافذ التسويق وتنميتها، كمواد التعبئة والتغليف واألجور املتحققة للعاملني يف جمال التسويق مثل 
وكالء البيع وموظفي البيع وأجور العاملني يف إدارة التسويق واملراكز التابعة هلا. وتشمل مصروفات التسويق األخرى 

 عالن والشحن ومصروفات املخازن اإلنتاج والتامني عليها ومصروفات النقل وإجيار املعارض...اخل.كاإل

 :تشمل مجيع التكاليف احملققة يف مزاولة النشاط اإلداري مثل األدوات الكتابة  التكاليف اإلدارية والمالية
األجور والرواتب املتحققة للعاملني يف صيانة واملطبوعات ومواد صيانة موجودات اإلدارة ومواد النظافة...اخل، وتتمثل 

 صيانة ، ونظافة اإلدارة إضافة إىل مصروفات إدارية خمتلفة مثل تامني



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 12مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

أدوات إدارية واملصاريف القضائية وأتعاب املراجعني، كما يدخل ضمن هذه  اهتالكاملباين اإلدارية، الربيد واهلاتف 
التكاليف مصاريف التمويل مثل الديون املعدومة وفوائد القروض واخلصم املسموح به وذلك ألهنا تعكس سياسة 

 اإلدارة.
 ثانيا: التبويب عناصر التكاليف تبعا للعالقة بوحدة المنتج

 ألساس إىل تكاليف مباشرة وتكاليف غري مباشرة حيث جند:تبويب التكاليف وفق هلذا ا
 :هي التكاليف املرتبطة بوحدة إنتاج أو خدمة معينة، وميكن أن تنسب إىل تلك الوحدة  تكاليف المباشرة

 بطريقة عملية واقتصادية، واليت ميكن أن حنصل عليها من دون اللجوء إىل عمليات تقدير أو توزيع التكلفة، وتشمل:
 املواد املستخدمة بشكل مباشر يف إنتاج السعة أو اخلدمة وهي املواد اخلام.مجيع  -

 أجور العاملني الذين يعملون على حتويل املواد اخلام إىل منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة. -

ميكن أن يكون عنصر التكلفة مباشرا بالنسبة لقسم معني أو مركز كلفة معني وذلك عندما تكون هناك عالقة 
 قة بني عنصر التكلفة وهذا القسم أو املركز.وثي

 :هي تكاليف عكس التكاليف املباشرة حيث يصعب متيزها وهي ترتبط بوحدة  التكاليف غير المباشرة
 منتج معينة، حيث ال ميكن أن تنسب إىل وحدة املنتج بدون اللجوء إىل عمليات تقدير وتوزيع هلذه التكاليف.

هتا على أساس التكاليف املباشرة وليس على أساس التكاليف الغري املباشرة فاإلدارات تفضل أن تتخذ قرارا
 وذلك سبب صعوبة حتديد هذه األخرية. 

 ويوجد عدة أسس يعتمد يف عملية التميز بني تكاليف مباشرة والغري مباشرة نذكر منها:
ملعلومات كلما أمكن أمكانية سرعة احلصول على املعلومات فكلما كانت الوسائل املتاحة للحصول على ا -

 اعتبار الكثري من عناصر التكاليف مباشرة.

طبيعة عمليات املؤسسة وذلك من خالل طبيعة العمليات اإلنتاجية حيث تؤثر يف كيفية حتديد التكاليف  -
 املباشرة واألخرى غري مباشرة.

 ثالثا: التبويب عناصر التكاليف تبعا للعالقة بحجم المنتج
 عالقتها بالتغري يف حجم اإلنتاج إىل ما يلي:تبويب التكاليف حسب 

 :هي التكاليف اليت تتميز بتغريها مع تغري حجم اإلنتاج أي أن تغريها طرديا مع الكمية  التكاليف المتغيرة
 املنتجة، فكلما زاد حجم اإلنتاج أو تنقص تتغري التكاليف مثله بزيادة أو النقصان.



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 13مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

وتشمل هذه  ة إىل الوحدة الواحدة من املنتج.تكون ثابتة بالنسبخاصية التغري هي باجملموع وذلك ألهنا 
 التكاليف العناصر التالية:

 مواد أولية تستخدم يف اإلنتاج بشكل مباشر واليت تتناسب طرديا مع حجم اإلنتاج. -

 أجور مباشرة تدفع للعاملني يف اإلنتاج اليت تتغري حسب حجم اإلنتاج. -

العناصر اليت تتغري حجم املبيعات مثل مواد التعبئة والتغليف وأجور العمال تكاليف التسويق املتغرية وتشمل  -
 يف التسويق والعموالت ووكالء البيع...اخل.

هي التكاليف اليت تبقى ثابتة باجملموع مهما تغري حجم اإلنتاج ضمن احلدود املالئمة، حيث  التكاليف الثابتة: 
 تسمى تكاليف الطاقة أو التكاليف الزمنية.و  أن تغري حجم اإلنتاج ال يؤدي إىل تغريها،

تقتصر خاصية الثبات باجملموع مهما تغري حجم اإلنتاج، ولكن بالسبة للوحدة الواحدة يف متغرية وذلك الن 
كلما زاد حجم اإلنتاج اخنفض نصيب الواحدة من التكاليف الثابتة، تقع هذه التكاليف ضمن املسؤولية املباشرة 

 وتشمل التكاليف الثابتة على: لإلدارة العليا.
عناصر التكاليف الصناعية الغري مباشرة الثابتة مثل إهالك اآلالت واملعدات واإلجيار املباين الصناعية والتامني  -

 عليها وراتب املهندسني واملشرفني يف األقسام اإلنتاجية.

سم الدعاية واملخازن وإجيار عناصر التكاليف التسويقية الثابتة مثل رواتب مدير قسم املبيعات ومدير ق -
 املعارض والتامني عليها.

 .عناصر التكاليف اإلدارية الثابتة حيث تعترب كلها تكاليف ثابتة وتعترب خاضعة لإلدارة العليا يف املؤسسة -

 :هي التكاليف اليت جتمع بني صفيت التغري والثبات يف آن واحد، فهي  تكاليف شبه متغيرة وشبه ثابتة
جم اإلنتاج ولكن ليس بنفس النسبة اليت يتغري هبا حجم اإلنتاج، فإذا كان اجلزء األكرب منها متغري تطابق تغيري ح

يطلق عليها التكاليف شبه متغرية مثل فاتورة اهلاتف فاجلزء الثابت هو االشرتاك واجلزء املتغري هي تكاليف اخلدمات 
يف تكاليف شبه ثابتة مثل تكاليف االستعانة بعمالة  أما إذا كان اجلزء األكرب من التكاليف ثابت من املكاملات.

 .زائدة يف حالة زادة اإلنتاج
 رابعا: التبويب عناصر التكاليف على أساس الفترة الزمنية

جيب أن منيز بني التكاليف االيرادية والرأمسالية يف أي مشروع من املشروعات التجارية والصناعية واخلدمية  
 حيث جند:



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 14مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

  هي التكاليف اليت تدفع على اإلنتاج خالل الفرتة احملاسبية، وحتمل عادة على إيرادات  االيرادية:تكاليف
تلك الفرتة فالتكاليف املتعلقة بإنتاج السلع املختلفة من أجور ومواد واملصاريف األخرى حتمل على إيرادات الفرتة 

ري مباشرة فان التكاليف ترحل إىل الفرتة احملاسبية احملاسبية اليت وقعت التكاليف خالهلا، أما إذا كانت منتجات غ
أما التكاليف الغري مباشرة من رواتب وأجور فإهنا حتمل على إيرادات الفرتة نفسها، بغض  القادمة بانتظار بيع املنتج.

 النظر عن اإلنتاج.
 :مدفوعة مقدما هي التكاليف تنفق خلدمة أكثر من فرتة حماسبية واحدة، فهي تكون  تكاليف الرأسمالية

وتستخدمها املؤسسة خالل فرتات قادمة، يتم توزيعها على الفرتات اليت تستفيد منها حيث حتمل كل فرتة بنصيبها 
فهي تشمل مجيع األصول طويلة األجل اليت تستخدم لعدو فرتات، ونصيب الفرتة هو مقدار اخلدمات اليت استفادهتا 

 الت والسيارات...اخل.من استخدام األصل مثل تكاليف املباين واآل
التكاليف اليت يتم حتميلها للفرتة احملاسبية تشمل التكاليف االيرادية اخلاصة هبذه الفرتة باإلضافة إىل نصيب 

 الفرتة من التكاليف الرأمسالية.
 خامسا: التبويب عناصر التكاليف ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات

احملاسب هبا اإلدارة من اجل مساعدهتا يف اختاذ القرارات اإلدارية  يضم هذا التبويب بعض التكاليف اليت يزود
 املناسبة:
 :التكاليف التفاضلية هي الفرق بني تكاليف البدائل املختلفة، فإذا ازدادت التكلفة  التكاليف التفاضلية

ة، فان التأثريات بني بديل وآخر مسيت بالتكاليف املتزايدة وإذا قلت بني بديل وآخر مسيت بالتكاليف املتناقص
 التفاضلية لكل بديل على نتائج أعمال املؤسسة تكسب أمهية كربى وذلك عند حتليل معطيات قرار معني.

 :توزع على مراكز املسؤولية تكاليف  التكاليف يمكن السيطرة عليها و التكاليف ال يمكن السيطرة عليها
ليف اليت ال ميكن السيطرة عليها هي تكاليف ال ميكن ميكن السيطرة عليها وأخر ال ميكن السيطرة عليها، فالتكا
 إخضاعها بصورة مباشرة لصالحيات مستوى إداري معني .

واهلدف من هذا التصنيف هو تقييم أداء املدراء فإذا وجد هؤالء املدراء أهنم يقيمون على أساس تكاليف ال 
 تدهور أدائهم.ميكن السيطرة عليها سيفقدون اهتمامهم بالسيطرة على التكاليف وي

 :التكاليف املالئمة هي تكاليف مستقبلية متوقعة تتغري من بديل آلخر. أما  تكاليف مالئمة وغير مالئمة
التكاليف غري مالئمة هي تكاليف ال تتأثر بالفعاليات اإلدارية وال تؤخذ بعني االعتبار عند اختاذ القرارات، وهبذا 



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 15مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

اليت تتحكم يف طبيعة هذه التكاليف سواء اعتبارها مالئمة أو غري فان احلقائق اخلاصة مبوقف إداري معني هي 
 مالئمة.
 :التكاليف الغارقة متثل التكاليف اليت تستثمر يف األصول املوجودة يف حوزة املؤسسة  التكاليف الغارقة

هي تكاليف تتحقق وهي تكاليف ال تتأثر باختيار أي بديل من البدائل املتاحة الختاذ قرار معني. فالتكاليف الغارقة 
نتيجة قرارات اختذت يف املاضي، حيث ال ميكن تغيري هذه التكاليف بأي قرار يتخذ يف احلاضر أو املستقبل فهي 

 تكاليف حمققة فعال.

  :عندما تتخذ اإلدارة قرار بشأن اختيار بديل معني، هنا بطيعة احلال ستخسر  التكاليف الفرصة البديلة
األخرى، فاملنافع اليت ختسرها املؤسسة نتيجة رفض أفضل بديل تايل هي تكلفة الفرصة املنافع اخلاصة باخليارات 

البديلة، بالرغم من أن هذه التكاليف مل تتحقق فعال ومل تسجل يف الدفاتر احملاسبية إال أهنا تعترب تكاليف مالئمة 
 إلغراض اختاذ القرار.

 التكاليف املعيارية هي تكاليف اليت جيب أن  طية:التكاليف المعيارية والتكاليف وفق الموازنات التخطي
تتحقق يف عملية معينة يف الظروف العادية، حيث يتم التنبؤ هبا وحتديدها قبل وقوعها استنادا إىل دراسات عملية 

 وموضوعية تعتمد على سنوات سابقة للعمليات اإلنتاجية.
وسيلة ملراقبة التقدم باجتاه حتقيق تلك األهداف، أما املوازنات التخطيطية متثل عرضا كمي لألهداف املؤسسة و 

فاإلدارة تستخدم كل من التكاليف املعيارية واملوازنات التخطيطية يف التخطيط ورسم السياسات املستقبلية لألداء 
 والرقابة على األداء الفعلي وحتليل الفروقات الناجتة بني املتوقع والفعلي.

 مراحل حساب التكلفة -2

 املؤسسات اىل: تنقسم تتبع مراحل حساب التكاليف طبيعة املؤسسة ونشاطها، حيث 
  حيث أن أهم  دون تغيري طبيعتها؛ واملنتجات السلع وبيع بشراءتقوم هذه املؤسسة  :التجاريةالمؤسسة

 الوظائف يف املؤسسة هي التموين والبيع والتوزيع.

  ويتميز هذا  اىل أنواع خمتلفة من املنتجات؛ األولية املواد تقوم هذه املؤسسة بتحويل :الصناعيةالمؤسسة
 النوع من املؤسسات بوظيفة اإلنتاج والتصنيع.

 خدمات على سبيل املثال: النقل، الفندقة ....اخل. بتقدمي هتتم : خدماتية مؤسسة 



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 16مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 بينما املالية،و الوظائف اإلدارية  مثل تقريبا مشرتكة تكون فيها الوظائف بعض نوما مييز هذه املؤسسات أ
اليت تقتصر على املؤسسات  اإلنتاج وظيفة مثل املؤسسات من معينة أنواع على يقتصر قد الوظائف من اآلخر البعض

 الصناعية.

 حساب سعر التكلفة 2-1

 األوىلاليت حيملها منتج معني او خدمة مقدمة انطالقا من املرحلة  األعباءيشري سعر التكلفة اىل جمموع 
و أ، سواء للمنتجات من البداية اىل النهاية تراكم لألعباء املرحلة النهائية )التوزيع والبيع(، أي انه ميثل( اىل اإلعداد)

 حيث حتسب مصاريف كل وضيفة من هذه املراحل كما يلي:و اخلدمات، أالبضائع 
 تكلفة الشراء 2-1-1

 المباشرة(مصاريف الشراء )المباشرة وغير +تكلفة الشراء= ثمن الشراء
دج/ كلغ، وبلغت مصاريف  50بسعر  X األوليةكلغ من املواد   ABC 260 الصناعية ؤسسةاملاشرتت مثال: 

  دج.5460الشراء املباشرة 
 حساب تكلفة الشراء؟المطلوب: 

 الحل: 

 جدول حساب تكلفة الشراء
 المبلغ تكلفة الوحدة الكمية البيان

 دج 13.000 دج 50 كلغ  260 ثمن الشراء
 دج 5.460   مصاريف الشراء

 دج 18.460 دج 71 كلغ  260 تكلفة الشراء
 تكلفة االنتاج 2-1-2

 = تكلفة شراء المواد المستعملة+مصاريف اإلنتاج )المباشرة وغير المباشرة(تكلفة اإلنتاج
، وقد Xكلغ من املواد األولية   230باستخدام W وحدة من املنتج ABC 300 أنتجت مؤسسة: مثال

 دج.5.500مصاريف اإلنتاج املباشرة بلغت 
 ؟اإلنتاجحساب تكلفة المطلوب: 

 



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 17مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 الحل: 

 جدول حساب تكلفة اإلنتاج
 المبلغ تكلفة الوحدة الكمية البيان

 دج 16.330 دج 71 كلغ  230 تكلفة المواد األولية المستعملة 
 دج5.570   مصاريف اإلنتاج

 دج 21.900 دج 73 وحدة 300 تكلفة اإلنتاج
 سعر التكلفة  2-1-3

 سسات:املؤ  أنواعجيب أن منيز  سعر التكلفةفإننا عند حساب  خالل ما تقدم ومن
 وغري املباشرة( التوزيع )املباشرة+ مصاريف  البضائع املباعة تكلفة الشراء= سعر التكلفة في المؤسسة التجارية. 
 مصاريف التوزيع )املباشرة وغري املباشرة( تكلفة املنتجات املباعة =سعر التكلفة في المؤسسة الصناعية +. 
 مصاريف التوزيع )املباشرة وغري املباشرة( + املباعة اتاخلدم تكلفة =سعر التكلفة في المؤسسة خدماتية. 

 والشكل التالي يوضح خريطة التكاليف في املؤسسة:

 خريطة التكاليف حسب وظائف املؤسسة  (:01الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعـــــــــــــــداد األستاذ المصدر:

الشراء أو 

 التموين

 اإلنتـــاج

البيع 

 والتوزيع

مصاريف الشراء 

املباشرة وغير 

 املباشرة

مصاريف اإلنتاج 

املباشرة وغير 

 املباشرة

 سعر التكلفة 

مصاريف التوزيع 

 املباشرة املباشرة وغير



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 18مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 دج.1.260 دج/للوحدة، ومصاريف التوزيع 83بسعر  Wوحدة من املنتج  ABC 180باعت مؤسسة مثال: 

 ؟سعر التكلفةحساب  المطلوب:

 الحل: 
 جدول حساب سعر التكلفة

 املبلغ تكلفة الوحدة الكمية البيان
 دج 13.140 دج 73 وحدة 180 المنتجات المباعة إنتاج تكلفة

 دج 1.260   مصاريف التوزيع
 دج 14.400 دج 80 وحدة 180 سعر التكلفة

 التحليلية النتيجة حساب 2-2
 النتيجة التحليلية االجمالية 2-2-1

 سعر التكلفة –رقم األعمال  = االجمالية النتيجة التحليلية
 سعر بيع الوحدة× الكمية املباعة  = رقم األعمال

 وهنا منيز بني حالتني: 
 ربح نتيجةال سعر التكلفة برـــ<أكـــ رقم األعمال
 خسارة نتيجةال سعر التكلفة ـــغر>أصـــ رقم األعمال

  .حسب معطيات املثال السابقمثال: 
 : حساب النتيجة التحليلية؟المطلوب

 الحل: 
 دج14.940دج =  83× وحدة  180 =  سعر بيع الوحدة× الكمية املباعة  = رقم األعمال

 سعر التكلفة –رقم األعمال =  النتيجة التحليلية

 النتيجة ربح. دج 540دج = 14.400 –دج 14.490=  التحليلية النتيجة
 التحليلية الصافية النتيجة حساب 2-2-2

 التحليلية الصافية وذلك حسب املعادلة التالية: حنسب النتيجةبعد حساب النتيجة التحليلية االمجالية، 
  اإلضافية العناصر+  المعتبرة غير األعباء – اإلجمالية التحليلية النتيجة

   للمنتجات الجرد فرق±  للمواد الجرد فرق ± التحميل فرق±  األقسام فرق± 
 هي كل العناصر اليت يؤدي حتميلها او ادراجها ضمن سعر التكلفة اىل جتريد التكايل  :المعتبرة غير األعباء

 ؛من معناها



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 19مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 احملاسبية املالية وال تدخل هي اعباء ذات طابع نظري، فهي ليست ضمن مصاريف  اإلضافية: العناصر
، ولكن من الواجب حساهبا ضمن سعر التكلفة، ومن امثلة عليها: مبلغ الفائدة احملسوبة على ضمن تقييم التثبيتات

 راس املال اخلاص، اجرة صاحب املشروع...اخل؛
 اليت مت توزيعا؛ عند توزيع التكاليف غري املباشرة، تظهر بعض الفوارق يف التكاليف االمجالية األقسام: فرق 
 ويكون الوحدة إنتاج أو شراء تكلفة حساب عن الناتج الفواصل فرق هو التحميل فرق التحميل: فرق 

 .الزيادة أو بالنقصان إما مقرب
 الفرق بني اجلرد احملاسيب واجلرد احلقيقي بالنسبة للمواد؛ :للمواد الجرد فرق 
 الفرق بني اجلرد احملاسيب واجلرد احلقيقي بالنسبة للمنتجات :للمنتجات الجرد فرق. 

 والمحاسبة التحليليةالمحاسبة المالية المحاسبية بين  عالقةال -3

نشأت العالقة بني احملاسبة املالية واحملاسبة التحليلة من خالل التكامل بينهما، فاحملاسبة املالية هتم بتسجيل 
، ، وبالتايل فهي اكرب ممون باملعلوماتيف فرتة معينةوحتديد نتائجها  املايل للمؤسسةكل االحداث اليت تؤثر على املركز 

العوامل واألسباب واليت أدت إىل تلك بتحليل هذه البيانات واملعلومات لتحديد  حملاسبة التحليليةوجانب اخر تقوم ا
واجلدول  التصحيحة. القراراتخمتلف االحنرافات من اجل اختاذ  وتقدمي تقارير توفر معلومات مفصلة وحتليل النتائج

 التايل يوضح اهم الفوارق بني احملاسبة التحليلية واحملاسبة املالية.
 التحليلية والمحاسبة المالية المحاسبة الجدول: عالقة

 المحاسبة المالية المحاسبة التحليلية المقارنة معيار

 االلزامية القانونية
حسب احتياجات وامكانيات اختيارية، 

 املؤسسة
-07 القرار من 04 املادةحسب  ،اجبارية

 املايل احملاسيب النظام املتضمن 11

 المستخدمين لمخراجتها
مثل  االدارة بشكل اساسي بعض االطراف

 البنوك
املستثمرين واملسامهني والدولة وكل االطراف 

 املتعاملة مع املؤسسة

 مؤسسة اىل اخرىاقل من سنة، ختلف من  الدورة
-07 القرار من 25 حسب املادةسنة، 

 املايل احملاسيب النظام املتضمن 11
 مالية بشكل اساسي ادارية بشكل اساسي واقتصادية بشكل ثانوي المسطرة األهداف

 أحداث ماضية أحداث جارية او مستقبلية األفاق

 من إعـــــــــــــــداد األستاذ المصدر:



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 20مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

نظامان متكامالن ال بد من اجتماعهما  واملالية نظام احملاسبة التحليليةبالرجوع اىل اجلدول السابق جند ان، 
معا داخل أية مؤسسة حىت تستطيع اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل متكامل حبيث تساعدها يف 

 حتقيق أهداف املؤسسة.

 01رقم  تمرينال
وكانت معلومات ، Yو X2و X1 األولية املواد من نوعني باستعمال وذلك Wاملنتج  مؤسسة االكرام تنتج

 كمايلي: 2021 فريلأ شهر
 :المشتريات 

X1 :650  دج للوحدة؛ 25وحدة بـ 
X1: 800  دج؛18.400وحدة بـ 
Y1: 350  دج للوحدة. 60وحدة بـ 

 دج للوحدة املشرتات. 2 يف حني بلغت مصاريف الشراء
 :االنتاج 

و نصف  X2ووحدة ونصف من  X1وحدة واحدة من  تستخدم مؤسسة االكرام Wالنتاج وحدة واحدة من 
 .Yوحدة من املنتج  320انتجت املؤسسة حيث  .Yوحدة من 

 الواحدة. للساعة دج 16بسعر مباشرة عمل يد ساعة W 300 يتطلب انتاج املنتج
 :المبيعات 
دج للوحدة  3حيث بلغت مصاريف التوزيع دج للوحدة الواحدة،  143ب  Wوحدة من املنتج  290مت بيع 
 .الواحدة

  :المطلوب
 حساب سعر التكلفة؟ 
 حساب النتيجة التحليلية؟ 

 
 
 
 



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 21مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 01رقم  حل التمرين

 حساب تكلفة الشراء 

 تكلفة الشراء= ثمن الشراء+مصاريف الشراء المباشرة + مصاريف الشراء غير المباشرة

 حساب تكلفة اإلنتاج 

 مصاريف اإلنتاج )المباشرة وغير المباشرة(تكلفة اإلنتاج= تكلفة شراء المواد المستعملة + 

 حساب الكمية املستعملة من املواد االولية: 

- X1 النتاج وحدة واحدة من :W  نستخدم وحدة واحدة منX1  =320  ×1  =320  وحدة من
X1. 

- X1 النتاج وحدة واحدة من :W  من  ونصفنستخدم وحدةX2  =320  ×1.5  =480  وحدة
 .X2من 

- Y1 النتاج وحدة واحدة من :W  نستخدم وحدة واحدة منY  =320  ×0.5  =160  وحدة من
Y. 

Y X2 X1 
 الكمية البيان

تكلفة 
 الكمية المبلغ الوحدة

تكلفة 
 الكمية المبلغ الوحدة

تكلفة 
 المبلغ الوحدة

 ثمن الشراء 650 25 16.250 800 23 18.400 350 60 21.000

700 2 350 1.600 2 800 1.300 2 650 
مصاريف الشراء 

 المباشرة

 تكلفة الشراء 650 27 17.550 800 25 20.000 350 62 21.700

W البيان 
 المبلغ تكلفة الوحدة الكمية
8.640 27 320 X1 

 X2 480 25 12.000 تكلفة شراء المواد المستعملة
9.920 62 160 Y 

 المباشرةاإلنتاج  مصاريف  300 16 4.800

 تكلفة اإلنتاج 320 110,5 35.360



 : التكاليف و تركيبة األعباء02احملاضرة 

 22مدخل للمحاسبة التحليلية        احملور األول: 

 حساب سعر التكلفة 

 تكلفة املنتجات املباعة + مصاريف التوزيع )املباشرة وغري املباشرة(. =سعر التكلفة في المؤسسة الصناعية
 حساب النتجية التحليلية 

 التكلفة سعر – األعمال رقم=  التحليلية النتيجة

 الوحدة بيع سعر×  املباعة الكمية=  األعمال رقم

 دج41.470=  دج 143×  وحدة 290=  األعمال رقم
)الن رقم االعمال اكرب من  ربح النتيجة دج 8555=  دج 32.915 – دج 41.470=  التحليلية النتيجة

 سعر التكفة(

 

 

W المبلغ تكلفة الوحدة الكمية البيان 
 نتاج المنتجات المباعةإتكلفة  290 110.5 32.045

 المباشرةالتوزيع  مصاريف  290 3 870

 تكلفة اإلنتاج 290 113,5 32.915



 

 

 

 

  حماسبة
 املـخـزونــات

 الثانيور ـاحمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 24        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 املخازنتسعري الصادرات من  :03احملاضرة 

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف على:أهداف المحاضرة: 

 معرفت املخزونات وانواعها؛-

 حركة املخزونات يف املؤسسات التجارية واالقتصادية-

 طرق نفاذ املخزونات، الفرق بينها.-

 

 

 المخزونات مفاهيم حول -1

 تعريف المخزونات 1-1

 أو العادي، النشاط مسار يف للبيع مقتىن أصل أهنااملخزونات على  IAS2يعرف املعيار الدويل احملاسيب 

، اخلدمات تقدمي أو اإلنتاج عملية يف اھالستخدام ماتھوم مواد على شكل يكون أو البيع، لغاية اإلنتاج حتت
 تتمثل يف: زوناتلمخالنظام احملاسيب املايل على أن امن  1-123تنص الفقرة و 

 اجلاري؛ إطار االستغالل يف للبيع موجهة وتكون الكيان ميتلكها 
 هي قيد اإلنتاج بقصد مماثل؛ 

 تقدمها خدمات. أو اإلنتاج عملية لالستهالك خالل موجهة لوازم أو أولية مواد هي 
 أنواع المخزونات 1-2

 : بني الفصلجيب  احملاسيب املستوى على
 ميثل البضائع املشرتاة واليت يعاد بيعها على حالتها؛ (:30البضائع )حـ/ من المخزونات -
املشرتاة من أجل حتويلها واليت تدخل ضمن تكوين املنتجات املعاجلة  (:31والتوريدات )حـ/ األولية المواد -

 أو املصنوعة؛

اليت تساهم يف املعاجلة ويف الصنع أو يف االستغالل اليت هي املواد واألشياء (: 32األخرى )حـ/ التموينات -
 دون أن تدخل يف تكوين املنتوجات املعاجلة أو املصنوعة، ويتفرع من هذا احلساب:

 (؛321)حـ/لالستهالك  القابلة املواد 

 (؛322)حـ/لالستهالك  القابلة التوريدات 

  (.326)حـ/التغليفات 



 املخازن من الصادرات تسعري: 03احملاضرة 

 25        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 يتفرع من هذا احلساب:(: 35المنتجات )حـ/ مخزونات -

 (؛351)حـ/الوسيطة  املنتجات 

 (؛355)حـ/املصنعة  املنتجات 

 (.358)حـ/السقطات  النفايات، املسرتجعة املواد أو املتبقية املنتجات 

 حركة المخزونات داخل المؤسسة (:02الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعـــــــــــــــداد األستاذ المصدر:

 مؤسسة صناعية أو انتاجية
 مؤسسة تجارية أو خدمية

 

مخزن المنتجات 
 والفضالت

 

 

 الزبون
 

 المورد

 الورشات
 

 

 مخزن البضاعة والمواد
 



 املخازن من الصادرات تسعري: 03احملاضرة 

 26        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 البضائع والموادداخل املؤسسة، حيث نرى انه هناك خمزونات تشرتى )ينب الشكل السابق حركة املخزونات 

 الوسيطة، المنتجات المصنعة المنتجاتوأخرى تنتجها املؤسسة )األخرى(  والتوريدات والتموينات األولية

 .(السقطات النفايات، المسترجعة المواد أو المتبقية والمنتجات

 طريقة التكلفة الوسطية المرجحة -2
 مت اليت وتلك الفرتة بداية يف املوجودة املتشاهبة للمخزون املرجحة التكلفة متوسط هذه الطريقة على حتديدتعمل 

 على ذلك ويعتمد استالمها، مت إضافية شحنة لكل أو للفرتة املتوسط باحتساب وذلك الفرتة خالل شراؤها أو إنتاجها
 فرعية هلا:ومتيز خالل هذه الطريقة ثالثة أنواع  .املؤسسة ظروف

 بعد كل ادخال )المتحركة( المرجحة الوسطية التكلفة طريقة 2-1
اليت تأيت بعد هذا اإلدخال التكلفة الوسطية املرجحة بعد كل إدخال على أن تقيم هبا املخرجات يتم حساب 

 ويتم حساهبا على الشكل التايل:وقبل اإلدخال التايل، 
 

 
 

 :لشهر جانفي ABCمؤسسة  يف Mخمزون املادة لديك حركة : مثال
 دج/كلغ. 2.5، بتكلفة كلغ  650خمزون أول املدة، كمية  02/01 -
 دج/كلغ. 3بتكلفة  ،Mكلغ من املادة   660شراء  05/01 -
 كلغ.  450استخدام  14/01 -
 دج/كلغ. 3.5، بتكلفة Mكلغ من املادة   570شراء  19/01 -
 دج/كلغ. 3، بتكلفة Mكلغ من املادة   750شراء  23/01 -
 .يف الورشات Mكلغ من املادة   500 استخدام 25/01 -

 يف الورشات. Mكلغ من املادة   800استخدام  30/01 -
 ؟إدخالبعد كل  املرجحة الوسطية التكلفة حسب املادة حركة بطاقة إعدادالمطلوب: 

 المتبقي المخزون قيمة + المدخالت قيمة

 المتبقي المخزون كمية + المدخالت كمية
 = إدخال كل بعد المرجحة الوسطية التكلفة



 تسعري الصادرات من املخازن: 03احملاضرة 

 27        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 احلل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولتحقق من احلل صحيح جيب أن تتحقق هذه املعادلة:
 المدة أخرمخزون  + المخرجات مجموع = مخزون أول مدة + المدخالت مجموع

5655  +1625  =4839  +2441 
 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

 الكمية
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 الوحدة

 المبلغ الكمية المبلغ

02/01 
مخزون 
 أول مدة

650 2.5 1625 - - - 650 1625 

 3605 1310 - - - 1980 3 660 إدخال 05/01
 2367 860 1238 2،75 450 - - - إخراج 14/01
 3792 1430 - - - 1425 2.5 570 إدخال 19/01
 6042 2180 - - - 2250 3 750 إدخال 23/01
 4657 1680 1385 2.77 500 - - - إخراج 25/01
 2441 880 2216 2.77 800 - - - إخراج 30/01

 2441 880 أخر مدةمخزون  

660 ×3 (1980 + )650  ×2.5 (1625) 

660 + 650 

 دج2.75 = = 05/01بعد إدخال  الوسطية التكلفة

570 ×2.5 (1425 + )860  ×2.75 (2365) 

570  +860 

 دج 2.65=  = 19/01بعد إدخال  الوسطية التكلفة

750 ×3 (2250 + )1430  ×2.65 (3790) 

750 + 1430  

 دج 2.77=  = 05/01بعد إدخال  الوسطية التكلفة
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 28        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 اإلدخاالت لمجموع المرجحة الوسطية التكلفة طريقة 2-2
 حساهبا يتم واحدة وسطية بتكلفة مجيع املخرجات بأهنا ختص فرتة معينة، حيث يتم تقييم تتميز هذه الطريق

 ، وحتسب حسب العالقة التالية:إنتاجبعد هذه الفرتة سواء مشرتيات او 
 

 
 

 مثال: 
 لشهر جانفي. ABCمؤسسة  يف Mحركة خمزون املادة حسب معطيات املثال السابق، واملتعلق مبعلومات حول 

 ؟اإلدخاالت جملموع الوسطية التكلفة حسب املادة حركة بطاقة إعداد المطلوب:
 احلل: 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

 الكمية
تكلفة 
 الوحدة

 المبلغ الكمية المبلغ تكلفة الوحدة الكمية المبلغ

02/01 
مخزون 
 أول مدة

650 2.5 1625 - - - 650 1625 

 3605 1310 - - - 1980 3 660 إدخال 05/01
 2359 860 1246 2،768 450 - - - إخراج 14/01
 3784 1430 - - - 1425 2.5 570 إدخال 19/01
 6034 2180 - - - 2250 3 750 إدخال 23/01
 4650 1680 1384 2،768 500 - - - إخراج 25/01
 2436 880 2214 2،768 800 - - - إخراج 30/01

 2436 880 مخزون أخر مدة 
 

 

 

 المدة مخزون أخر + المخرجات مجموع = مخزون أول مدة + مجموع المدخالت
5655  +1625  =4844  +2436 

 دج 2.768
650×2.5 (1625 + )660×3(1980 + )570×2.5(1425 + )750  ×3 (2250) 

650  +660 +570 +750 

 

الوسطية  التكلفة
 لمجموع اإلدخاالت

= 

= 

 مخزون أول مدة )القيمة( + المدخالت )القيمة(

 مدة )الكمية(مخزون أول  + المدخالت )الكمية(

 لمجموع المرجحة الوسطية التكلفة
 اإلدخاالت
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 29        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 FIFO (First In First Out) الوارد أوال صادر أوالطريقة  -3
 يف الباقي املخزون فإن وبالتايل أوال، يباع أوال شرائه مت الذي املخزون أن أوال صادر أوال الوارد طريقة تفرتض

 . مؤخرا إنتاجها أو شرائها مت اليت تلك هي الفرتة هناية

 :مثال

 :مارسلشهر  ABCمؤسسة  يف D املنتجلديك حركة خمزون  
 .دج/وحدة10، بتكلفة وحدة 1100خمزون أول املدة، كمية  01/03 -
 دج/وحدة. 12وحدة بتكلفة  1500إنتاج  07/03 -

 دج/وحدة. 13وحدة بتكلفة  900إنتاج  10/03 -
 .وحدة 1800بيع  15/03 -
 وحدة. 1200بيع  21/03 -
 دج/وحدة. 14وحدة بتكلفة  1000إنتاج  24/03 -

 وحدة. 700بيع  27/03 -

 دج/وحدة. 15وحدة بتكلفة  1500إنتاج  29/03 -

 وحدة. 1600بيع  30/03 -
 ؟ FIFOأوال صادر أوال الوارد طريقة حسب املادة حركة بطاقة إعدادالمطلوب: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تسعري الصادرات من املخازن: 03احملاضرة 

 30        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 احلل:

 LIFO (Last In First Out) أوالطريقة الوارد أخير صادر  -4
على اعتبار أنها  ( قد ألغت هذه الطريقة،IAS-IFRSيجب االشارة الى أن المعايير الدولية للمحاسبة )

 مت الذي املخزون أن أوال صادر أخريا الوارد طريقة ، حيث تفرتضتقدم افتراض غير واقعي لتدفق تكاليف المخزون
 أو شرائها مت اليت تلك هي الفرتة هناية يف املخزون يف الباقي املخزون فإن وبالتايل أوال، تباع مؤخرا إنتاجها أو شرائها
 .أوال إنتاجها

 البيان التاريخ
 المخزون المخرجات المدخالت

تكلفة  الكمية
تكلفة  الكمية المبلغ الوحدة

 المبلغ تكلفة الوحدة الكمية المبلغ الوحدة

خمزون  01/03
 11000 10 1100    11000 10 1100 أول مدة

 11000 10 1100  18000 12 1500 إدخال 07/03
 1500 12 18000 

 11000 10 1100    11700 13 900 إدخال 10/03
 1500 12 18000 

900 13 11700 
  11000 10 1100    إخراج 15/03

 700 12 8400 800 12 9600 
 900 13 11700 

  9600 12 800    إخراج 21/03
 400 13 5200 500 13 6500 

 6500 13 500    14000 14 1000 إدخال 24/03
 1000 14 14000 

  6500 13 500    إخراج 27/03
 200 14 2800 800 14 11200 

 11200 14 800    22500 15 1500 إدخال 29/03
 1500 15 22500 

  11200 14 800    إخراج 30/03
 800 15 12000 700 15 10500 

 10500 15 700 مخزون أخر مدة 



 تسعري الصادرات من املخازن: 03احملاضرة 

 31        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 س.لشهر مار  ABCمؤسسة  يف Dركة خمزون املنتج حبحسب معطيات املثال السابق، واملتعلق مثال: 
 ؟ LIFOالوارد أخري صادر أوالطريقة  حسب املادة حركة بطاقة إعداد المطلوب:

 احلل: 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

تكلفة  الكمية
تكلفة  الكمية المبلغ الوحدة

تكلفة  الكمية المبلغ الوحدة
 المبلغ الوحدة

مخزون  01/03
 11000 10 1100    11000 10 1100 أول مدة

 11000 10 1100    18000 12 1500 إدخال 07/03
 1500 12 18000 

 11000 10 1100    11700 13 900 إدخال 10/03

 
1500 12 18000 
900 13 11700 

  11700 13 900    إخراج 15/03
 900 12 10800 1100 10 11000 

 600 12 7200 
  7200 12 600    إخراج 21/03

 600 10 6000 500 10 5000 
 5000 10 500    14000 14 1000 إدخال 24/03

 1000 14 14000 
 5000 10 500 9800 14 700    إخراج 27/03

 300 14 4200 
 5000 10 500    22500 15 1500 إدخال 29/03

 
300 14 4200 

1500 15 22500 
  22500 15 1500    إخراج 30/03

 100 14 1400 500 10 5000 
 200 14 2800 

 
 مخزون أخر مدة

500 10 5000 
200 14 2800 



 تسعري الصادرات من املخازن: 03احملاضرة 

 32        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 ثر طرق تسعير المخزونات على القوائم الماليةأ -5

من الطرق واسعة التطبيق وذلك لسهولتها وحماولتها تتبع املستجدات ألسعار السوق،  CMPتعترب طريقة 
 ويعترب أثرها على القوائم املالية طبيعي ومنطقي.
السوق حنو االخنفاض كانت أفضل ، عندما تتجه أسعار  FIFOوفقا للفكر احملاسيب يفضل تطبيق طريقة

 طريقة من جهة نظر املؤسسة ما ختتاره املؤسسة مناسبا لتحقيق أهدافها.
عندما تتجه األسعار حنو الزيادة، أي يفضل تطبيقها عندما يكون هناك تضخم،  LIFOتستخدم طريقة 

ية، وبالتايل فإهنا سوف تقضي حيث أهنا حتمل املنتجات واخلدمات بتكاليف حديثة أي متماشية مع األسعار احلال
على األرباح الومهية الناجتة عن تضخم تكلفة املخزون النهائي، باإلضافة اىل أن يفضل تطبيقها أيضا عندما تكون 

 املخزونات سريعة التلف.
ميكن أن تستخدم املؤسسة طريقة او طرق متعددة من طرق تسعري الصادرات من املخازن، ومثاال عن ذلك 

ملنتوج معني...اخل، ولكي  LIFOيف تسعري مادة معينة، وطريقة FIFOة ميكن أن تستخدم طريقة فان املؤسس
نعرف كيف يتم اختيار املؤسسة طريقة من طرق تسعري الصادرات من املخازن جيب علينا أن نقارن بني اثر هذه 

 الطرق على القوائم املالية، وسيتم توضيح هذا األثر فيما يلي:
 مة الدخل )حسابات النتائج(:التأثير على قائ 

يوثر االختالف يف قيمة املخزون من طريقة اىل اخرى على صايف الدخل، حيث وخاصة عند ارتفاع األسعار 
يؤدي اىل تعظيم الدخل، وهذا بسبب أن تكلفة الوحدات األقل اليت مت شراؤها أوال هي  FIFOفان استخدام طريقة 

يظهر بأعلى  FIFOل ارتفاع األسعار فان صايف الدخل يف حل استخدام طريقة اليت مت مقابلتها باإليرادات، ويف حا
جند أن صايف الدخل يظهر  LIFOقيمة له مما يؤدي اىل تعظيم األرباح، ولكن يف املقابل فانه عند استخدام طريقة 

 جتنب األرباح الومهية. بأقل قيمة له، وهناك من يشجع استخدام هذه الطريقة األخرية يف ظل ارتفاع األسعار يؤدي اىل
 :)التأثير على قائمة المركز المالي )الميزانية 

يف احتساب تكلفة املخزونات أن تكلفة املخزون آخر املدة تكون قريبة من القيمة  FIFOمن مزايا طريقة 
يف حالة ارتفاع األسعار تكون تكلفة املخزون يف آخر املدة  LIFOالسوقية، ويف املقابل جند أن من أهم مزايا طريقة 

 اقل من القيمة السوقية. 
 :التأثير على الضريبة 

على كل من قائمة الدخل وقائمة املركز املايل يعترب كبريا جدا خاصة يف حال فرتة  LIFOاثر استخدام طريقة 
خل تكون يف اقل قيمة هلا، وذلك الن التكاليف احململة ارتفاع األسعار، فعند ارتفاع األسعار تكون الضرائب على الد
تكون التكاليف احململة تكون بأسعار قدمية نوعا  FIFOتكون اقرب اىل سعر السوق، أما يف حالة استخدام طريقة 

 ما وبالتايل ستكون الضرائب على الدخل عالية جدا أي أن الربح غري حقيقي يف ظل التضخم.
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 33        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

آلي طريقة من طرق تسعري املخزونات لديهاـ فعليها أن تستمر يف تطبيق نفس الطريقة  يف حالة اختيار املؤسسة
من فرتة حماسبية ألخرى، وان الثبات يف طرق تسعري املخزون جيعل القوائم املالية أكثر قدرة على املقارنة من فرتة حماسبية 

ة اىل اخرى جيعل املقارنة بني القوائم املالية ألخرى يف فرتات النجاح لديها، والعكس صحيح فان تغيري الطرق من فرت 
 صعبة.

ومن جهة اخرى فان املؤسسة تستطيع تغيري طرق تسعري املخزون، ولكن بشرط أن يتم اإلفصاح عن هذا التغيري 
 وأثره على القوائم املالية.

 02رقم  تمرينال
 أفريل( يف عملية اإلنتاج، وكانت حركة هذه املادة خالل شهر Xباستعمال املادة األولية ) اإلكرام مؤسسة تقوم

 كما يلي:  2021
 :دج/كغ؛ 20كغ بـ:   6.000 مخـزون أول المـدة 
  كغ؛  2.000 استخداممت  :05/04/2021بتاريخ 

  دج/كغ؛ 21كغ بـ:   4.000 شراءمت  :09/04/2021بتاريخ 

  كغ؛  6.000استخدام مت  :12/04/2021بتاريخ 

  دج/كغ؛ 25كغ بـ:  7.000  شراءمت : 15/04/2021بتاريخ 

  دج/كغ؛ 20كغ بـ:   3.000 شراء مت: 17/04/2021بتاريخ 

  كغ؛  2.500 استخداممت  :20/04/2021بتاريخ 

  دج/كغ؛ 20.6كغ بـ:   2.500 شراءمت  :22/04/2021بتاريخ 

  كغ؛  6.000 استخداممت  :27/04/2021بتاريخ 

  كغ  2.000 استخداممت  :29/04/2021بتاريخ. 

 المطلوب:
 ( بالكمية والقيمة وذلك حسب الطرق التالية:Xحركة املادة األولية ) بطاقة إعداد

 ادخال.املرجحة بعد  كل  الوسطية طريقة التكلفة .1

 أوال(؛ الصادر أوال )الوارد FIFOطريقة  .2
 .أوال( الصادر أخريا )الوارد LIFOطريقة  .3
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 34        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 02رقم  حل التمرين

 المرجحة بعد  كل ادخال. الوسطية ( حسب طريقة التكلفةXالمادة األولية )بطاقة حركة  إعداد .1

 
 80.000+84.000  :09/04بتاريخ  المرجحة الوسطية التكلفة حساب

4.000+4.000
 دج. 20.5=  

 
 41.000+175.000  :15/04خ بتاري المرجحة الوسطية التكلفة حساب

7.000+2.000
 دج 24=  

 
 60.000+216.000 :17/04خ بتاري المرجحة الوسطية التكلفة حساب

9000+3.000
 دج 23=  

 
 15/03 بتاريخ المرجحة الوسطية التكلفة حساب:  

218.500+51.500

9.5000+2.500
 دج 22.5=  

 مخزون أخر المدة + مجموع المخرجات =مخزون أول مدة  +مجموع المدخالت التحقق من النتيجة: 
120.000( +84.000+175.000+60.000+51.500 = )

(40.000+123.000+57.500+135.000+45.000 + )90.000 
 
 
 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

 الكمية
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 الوحدة

 المبلغ

مخ اول  01/04
 املدة

6.000 20 120.000 - - - 6.000 20 120.000 

 80.000 20 4.000 40.000 20 2.000 - - - إخراج 05/04
 164.000 20,5 8.000 - - - 84.000 21 4.000 ادخال 09/04
 41.000 20.5 2.000 123.000 20.5 6.000 - - - إخراج 12/04
 216.000 24 9.000 - - - 175.000 25 7.000 ادخال 15/04
 276.000 23 12.000 - - - 60.000 20 3.000 ادخال 17/04
 218.500 23 9.500 57.500 23 2.500 - - - إخراج 20/04
 270.000 22,5 12.000 - - - 51.500 20.6 2.500 ادخال 22/04
 135.000 22,5 6.000 135.000 22,5 6.000 - - - إخراج 27/04
 90.000 22,5 4.000 45.000 22,5 2.000 - - - إخراج 29/04

 90.000 22,5 4.000 مخزون أخر مدة 
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 35        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 أوال(. الصادر أوال )الوارد FIFO طريقة( حسب Xبطاقة حركة المادة األولية ) إعداد .2

 

 مخزون أخر المدة + مجموع المخرجات =مخزون أول مدة  +التحقق من النتيجة: مجموع المدخالت 
120.000( +84.000+175.000+60.000+51.500 = )

(40.000+80.000+42.000+12.500+150.000+12.500+30.000 + )30.000+51.500 

 البيان التاريخ
 الرصيد املخرجات املدخالت

 الكمية املبلغ تكلفة الوحدة الكمية املبلغ تكلفة الوحدة الكمية
تكلفة 

 الوحدة
 املبلغ

01/04 
مخ اول 

 المدة
6.000 20 120.000 - - - 6.000 20 120.000 

 80.000 20 4.000 40.000 20 2.000 - - - إخراج 05/04

 - - - 84.000 21 4.000 ادخال 09/04
4.000 20 80.000 
4.000 21 84.000 

 - - - اخراج 12/04
4.000 20 80.000 

2.000 21 42.000 
2.000 21 42.000 

 - - - 175.000 25 7.000 ادخال 15/04
2.000 21 42.000 
7.000 25 175.000 

 - - - 60.000 20 3.000 ادخال 17/04
2.000 21 42.000 
7.000 25 175.000 
3.000 20 60.000 

 162.500 25 6.500 42.000 21 2.000 - - - إخراج 20/04
     500 25 12.500 3.000 20 60.000 

 - - - 51.500 20.6 2.500 ادخال 22/04
6.500 25 162.500 
3.000 20 60.000 
2.500 20.6 51.500 

 150.000 25 6.000 - - - إخراج 27/04
500 25 12.500 

3.000 20 60.000 
2.500 20.6 51.500 

 - - - إخراج 29/04
500 25 12.500 1.500 20 30.000 

1.500 20 30.000 2.500 20.6 51.500 
 

 مخزون أخر مدة
1.500 20 30.000 

2.500 20.6 51.500 
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 36        حماسبة املخزونات: الثانياحملور 

 أوال( الصادر أخيرا )الوارد LIFOريقة حسب ط (Xحركة المادة األولية ) بطاقة إعداد .3

 مخزون أخر المدة + مجموع المخرجات =مخزون أول مدة  +التحقق من النتيجة: مجموع المدخالت 

120.000( +84.000+175.000+60.000+51.500 ) =
(40.000+84.000+40.000+50.000+51.500+10.000+75.000+50.000 + )40.000+50.000 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

تكلفة  الكمية
 الوحدة

تكلفة  الكمية المبلغ
 الوحدة

تكلفة  الكمية المبلغ
 الوحدة

 المبلغ

مخ اول  01/04
 املدة

6.000 20 120.000 - - - 6.000 20 120.000 

 80.000 20 4.000 40.000 20 2.000 - - - إخراج 05/04

 - - - 84.000 21 4.000 ادخال 09/04
4.000 20 80.000 
4.000 21 84.000 

 - - - اخراج 12/04
4.000 21 84.000 

2.000 20 40.000 
2.000 20 40.000 

 - - - 175.000 25 7.000 ادخال 15/04
2.000 20 40.000 
7.000 25 175.000 

 - - - 60.000 20 3.000 ادخال 17/04
2.000 20 40.000 
7.000 25 175.000 
3.000 20 60.000 

 50.000 20 2.500 - - - إخراج 20/04
2.000 20 40.000 
7.000 25 175.000 
500 20 10.000 

    51.500 20.6 2.500 ادخال 22/04

2.000 20 40.000 
7.000 25 175.000 
500 20 10.000 

2.500 20.6 51.500 

 - - - إخراج 27/04
2.500 20.6 51.500 2.000 20 40.000 
500 20 10.000 

4.000 25 100.000 
3.000 25 75.000 

 50.000 25 2.000 - - - إخراج 29/04
2.000 20 40.000 
2.000 25 50.000 

 
 مخزون أخر مدة

2.000 20 40.000 
2.000 25 50.000 
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 الدائم اجلرد: 04احملاضرة 

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف على:أهداف المحاضرة: 

 املستمر والفرق بينهما؛اجلرد الدوري واجلرد -
 اجلرد املادي واجلرد احملاسيب، وكيف تنسأ فروقات اجلرد؛-
 املعاجلة احملاسبية لفروقات اجلرد يف النتيجة التحليلية.-

 

 

 وأهمية تعريف الجرد -1

  إظهار األصول بالقيم احلقيقية يف تاريخ اجلرد مما يعطي امليزانية العموميـة قـدر أكـرب مـن املصـداقية

 ان عملية اجلرد هي عملية اساسية ومهمة للمؤسسة، ويعود ذلك للعديد من االسباب امهها:، والثبات
 املواد؛ حلركة مفصلة و دقيقة معلومات إعطاء 
 ميكن كما ، سرقتها أو اختالسها الصعب من يكون حبيث املؤسسة خمزونات على احلفاظ 

 املناسب؛ الوقت يف تصحيحها و األخطاء و الفروق اكتشاف 
 عنها؛ االستغناء و التالفة املخزونات على التعرف إمكانية 
 للمخزونات. احلقيقية التكلفة حتديد إمكانية 

 ومما سبق منيز يب ن جرد املواد وجرد املنتجات، وذلك كما يلي:

 بطاقة الجرد بالمواد 

 
 

 الكمية
تكلفة 
 الكمية البيان المبلغ الوحدة

تكلفة 
 البيان المبلغ الوحدة

 مخزون اول المدة    االستعماالت   
 المتشريات    مخزون اخر المدة   

 فائض    عجز   
 المجموع    المجموع   
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  المنتجاتبطاقة الجرد 

 طرق الجرد  -2

 الجرد الدوري:  2-1

، تستخدم هذه الطريقة يف حتديد كمية املخزون أخر املدة أي يتم جرد املخزون يدويا مرة واحدة يف هناية الفرتة
اليت ال يوجد فيها نظام دقيق حلصر مجيع ما يدخل للمخازن ومعارض البيع وما خيرج منها من  ويكون يف املؤسسات

بعملية العد الفعلي للبضائع املوجودة يف خمازهنا ومعارضها ويعد لعملية اجلرد وفقاً  املؤسسةبضائع ويف هذه احلالة تقوم 
 :الطريقة بـأهناوتتميز هذه  .هلذه الطريقة كشوف يوقعها من قام بعملية اجلرد

 ؛سهلة التطبيق -

 .منخفضة التكاليف -
 وما يؤخذ عليها:

ذلك إىل فقد مبيعات أو استياء  عدم إمكانية حتديد كمية وتكلفة املخزون بدقة على أساس يـومي، ورمبـا يـؤدي -
 ؛العمالء

ذلك أرقام قد تكون ينتج عن  من غري املمكن التعرف على خسائر املخزون أو أخطاء القيـد يف احلـسابات وقـد -
 .غري دقيقة أو مضللة

 الجرد الدائم: 2-2

اليت تتعامل يف عدد حمدود من األصناف، وتقوم هذه الطريقة على وجود  املؤسساتتستخدم هذه الطريقة يف 
حيث يقيد هبا حركة الصنف من وارد ومنصرف ومتكن من  املؤسساتبطاقة لكل صنف من األصناف املوجودة يف 

 .د أواًل بأول، وقد زاد استخدام هذه الطريقة لتحديد كمية املخزون أخر املدة بتطور أجهزة احلاسوبمعرفة الرصي
 تعترب هذه الطريقة مكلفة جدا عند تطبيقها، إال أهنا تتميز بالعديد من املزايا: 

 الكمية
تكلفة 
 الكمية البيان المبلغ الوحدة

تكلفة 
 البيان المبلغ الوحدة

 مخزون اول المدة    المبيعات   
 االنتاج    مخزون اخر المدة   

 فائض    عجز   
 المجموع    المجموع   
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أنه لسنا حباجه لعمل الدوري حيث  تكلفة املبيعـات سـهل حـساهبا وال حتتـاج لوقـت كبـري وتكـون أدق مـن اجلـرد -
 .جرد فوري حلساب املخزون وهي أدق

كمية وقيمة للجرد املوجود يف حيازة  سهلة التتبع والرقابة للمخزون حيث أنـه بـسهولة ميكننـا معرفـة الرصـيد احلـايل -
 .ال يتسم بالدقة وملكية الشركة بعكس اجلرد الـدوري الـذي

%من إمجايل  70ميثل أكثر من  املتمثلـة يف املخـزون والـذي أصوهلاى من احلفاظ عل املؤسسةميكن  الدائماجلرد  -
التوزيع والشركات الصناعية بعكس اجلرد الدوري الذي يـسهل  بعض الـشركات كـما يف شركـات اجلملـة وشركـات

 .والسرقات معـه األختالسـات
عن رصيد متحرك بتسجيل  أخطاء التسجيل حيث انه سجل تتابعي يعلن دومـا املؤسسةجينب  الدائماجلرد  -

 .حيتاج اىل وقف سري العمل حلصر املخزون وتقييمه أو أخطـاء وال بشكل يومي وال يوجد تـراكم العمليات

 :الدائمالفرق بين الجرد الدوري والجرد  2-3
 .الدائميف ظل نظام اجلرد  األصولترحل املشرتيات مباشرة اىل حساب  -

 .ترحل املشرتيات مباشرة اىل حسابات املصروفات يف ظل نظام اجلرد الدوري -

 .اجلرد الدوري يتم كل يوم أو كل عام حسب نظام الشركة أما أشهرأو ستة  أشهراجلرد الدوري يتم كل ثالثة  -

اهلدف الرئيسي يكون متابعة  الدائم مـا اجلـرديكون اهلدف الرئيسي للجرد الدوري هـو إمتـام حـساب قيـد املخـزون أ -
 .األخطاء ومعاجلته

حيمل العجز  الدائموخسائر أما اجلرد  يف حالة وجود عجز فعـلي يف اجلـرد الـدوري حيمـل العجـز عـلي حـساب أربـاح -
 .علي حساب توالف املخزون ومفقوداته

دورة العد والفحص فال  الدائماجلرد  نظـام إتباعأما يف حالة  الدائمعن اجلرد  االستغناءيف حالة اجلرد الدوري ميكن   -
 .ميكن االستغناء عن اجلرد الدوري

 .املخزون جـزء مـن املخـزون أمـا اجلـرد الـدوري يـتم عـلي كامـل ىعـل الدائميتم اجلرد   -

 أنواع الجرد -3

 :)الجرد المادي )الحقيقي 

 الكم حيث من جرد حمل القانون هلذا اخلاضعة الكيانات وخصوم أصول نص النظام احملاسيب املايل على تكون
 الوضعية اجلرد هذا يعكس أن جيب. الثبوتية للوثائق وإحصاء مادي فحص أساس على األقل، على السنة يف مرة والقيمة
 واخلصوم. األصول هلذه احلقيقية
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املخازن واثبات املوجودات، ويتم ذلك خالل فعليا اىل حيث أن هذا النوع من اجلرد يقوم على ا ن يتم التنقل 
يف املخازن ملدة معينة، يف العادة تكون مدة طويلة ات متعددة، إال انه ما يؤخذ عليه أن هذه العملية تعطل العمل فرت 

 نوع ما. 
  :)الجرد المحاسبي )الدفتري 

الدفاتر والسجالت، دون التنقل اىل خمازن ملراقبة  مراقبة اجلرد احملاسيب خيص فقطتقدم، فان ا على عكس م
بعض األشخاص للقيام بالعملية، ولكن يف بل األمر حيتاج اىل والعد، ويف هذه احلالة فان العمل يف املخازن ال يتوقف 

 هذه احلالة فان نتائج هذا اجلرد ال ميكن الوثوق هبا ألهنا ميكن أن حتمل بعض األخطاء.

 المحاسبية والتسوية الفروقات معالجة -4
نتائج ختتلف على تلك اليت يظهرها اجلرد احملاسيب، وهذا يظهر اجلرد املادي للمخزونات يف هناية الدورة  أنميكن 

 ، وقد ننتج هذه الفوارق للعدة أسباب منها:بفوارق الجردما يسمى 
 ؛األخطاء -

 ؛التلف -

 ؛السرقة -

 ؛الضياع -

 الكيميائية(.تبخر يف اهلواء )خاصة املواد  -

 :التالية العالقة وفق النهائي املخزون حساب ويتم
 االستعماالت – المشتريات + مدة أول مخزون =( )المحاسبي المدة آخر مخزون

 حنسباجلرد للمواد، و  بفرق يسمى ما على حنصل لكي احلقيقي باملخزون احملاسيب املخزون هذا مقارنة يتم

 ، وحيسب فرق اجلرد كمايلي:عدديا الدائم واجلرد احلقيقي اجلرد بني اجلرد فوارق

 (محاسبي) المدة آخر مخزون –)الحقيقي(  المدة آخر مخزون=  الجرد فرق
 تكلفة الوحدة× = )كمية اما فائض أو عجز(  الجرد فرققيمة 

 القيمة كانت وإذا للمؤسسة، كإيراد فيعترب احملاسبية، القيمة تفوق القيمة احلقيقية أي موجبا الفرق كان فإذا

 أو وتضاف احملاسبية، الفرتة آخر يف وتكون للمؤسسة، خسارة أو سالبا فرقا فيعطي القيمة احملاسبية من أقل احلقيقية

 واجلرد املادي، وهنا منيز بني حالينت مها:اجلرد من خالل الفرق بني اجلرد احملاسيب  قوحتسب فوار النتيجة،  تطرح من
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  :فائضوهذا يعني أن فرق الجرد  من القيم المحاسبية )الدفترية(الحقيقية )المادية( اكبر  القيمأوال: 
 :للمواد بالنسبة

 نتيجة حساب عند األولية المواد 601 /حساب من ويطرح الصافية، التحليلية النتيجة إىل يضافاذن 

 .املالية احملاسبة
 مصنعة: النصف للمنتجات بالنسبة

 حساب عند المخزن اإلنتاج قيمة 724 /حساب ويضاف إىل الصافية، التحليلية النتيجة إىل ويضافيقييم 

 .املالية احملاسبة نتيجة
 :عجزوهذا يعني أن فرق الجرد  القيم الحقيقية )المادية( اقل من القيم المحاسبية )الدفترية( ثانيا: 
 :للمواد بالنسبة

 نتيجة حساب عند األولية المواد 601 /حساب اىلويضاف  الصافية، التحليلية النتيجة من اذن يطرح

 .املالية احملاسبة
 مصنعة: النصف للمنتجات بالنسبة

 نتيجة حساب عند المخزن اإلنتاج 724 /حساب من ويطرح الصافية، التحليلية النتيجة من يقييم وييطرح

  .املالية احملاسبة

 03رقم  تمرينال
 كمايلي:  النهائية للمخزونات احلقيقي اجلرد نتائج كانت

 دج X1: 25.000المادة 
 دج X2: 27.000المادة 
 دج W: 31.500المنتج 
 دج Y :22.200المنتج

 كمايلي:  الدائم يف اجلرد النهائية للمخزونات القيمة كانت  بينما
 دج X1 :25.500المادة 
 دج X2 :26.800المادة 
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 دج W :31.200المنتج 
 دج Y :23.100المنتج
 بلغت اإلضافية العناصر ،أما دج27.800 و دج 33.000على التوايل  Yو W للمتوجني النتيجة وكانت

 . دج7.500 املعتربة غري واألعباء دج3.000
 .اجلرد للمخزونات فوارق حساب بعد املؤسسة هلذه الصافية التحليلية النتيجة أحسب: المطلوب

 03رقم  حل التمرين

 :حساب فوارق الجرد 

 المنتجات المواد االولية البيان
X1 X2 W Y 

 دج 22.800 دج 31.500 دج 27.000 دج 25.000 + الجرد الحقيقي

 دج(23.100)  دج(31.200) دج( 26.200)  دج( 25.500)  - الجرد المحاسبي

 (300) دج 300 دج 800 دج( 500) الفرق

 دج 300دج( =  300دج +  500) –دج  300دج +  800فوارق اجلرد = 
  التحليلية الصافيةحساب النتيجة 

 المبالغ البيان
 دج W 33.000نتيجة المنتج 
 دجY 27.800نتيجة المنتج 

 دج3.000 )+( اإلضافية العناصر
 دج(7.500)  (-) المعتبرة غير األعباء

 دج 300 (±) فوارق الجرد
 دج 56600 النتيجة التحليلية الصافية
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 04التمرين رقم 
حتصلنا على  2021، ويف هناية شهر جويلية Aوذلك باستعمال املادة االولية  Gتنتج مؤسسة اليمان املنتج التام 

 املعلومات التالية:
 :مخزون اول المدة 

 ؛دج للوحدة 102كلغ بـ   A :200المادة  -
 دج للوحدة. 160وحدة بـ  G :150المنتج  -
  الفترةمشريات 

 دج للكلغ؛ 100كلغ بـ   600مت شراء  05/07/2020
 دج للكلغ. 120كلغ بـ   800مت شراء  18/07/2020

 ، توزع حسب الكمية املشرتات.دج14.000بلغت مصاريف الشراء االمجالية 

 االستعماالت 

 Aكلغ من املادة   100مت استعمال  07/08/2020

 Aكلغ من املادة   500مت استعمال  25/08/2020

 االنتاج : 

 دج للساعة. 28ساعة بتكلفة  200وبلغت ساعات العمل املباشرة:  ، Gالتاممن املنتج  350مت انتاج 
 المبيعات: 

 دج للوحدة. 22دج للوحدة، يف حني بلغت املصاريف املباشرة للتوزيع  250وحدة بسعر  400مت بيع 

 مخزون اخر المدة: 

 كانت من اخر ادخال للموارد  Aعند عملية اجلرد احلقيقي تبني ان الوحدات املفقودة من املادة 

 ؛كلغ  A :990المادة  -
 وحدة. G :105المنتج  -

 المطلوب: 
 ؟حساب تكلفة الشراء .1

 ؟FIFO أوال صادر أوال الوارد طريقة، حسب Aاعداد بطاقة حركة للمادة  .2

دج كاعباء غري معتربة 1.600سعر التكلفة والنتيجة التحليلية، مع االخذ بعني االعتبار  حساب .3
 كعناصر اضافية؟دج  3.000و

 حسب طريقة التكلفة الوسطية املرجحة جملموع االدخاالت مع خمزون اول املدة. G: يقييم املنتج مالحظة
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 04حل التمرين رقم 

 ساب تكلفة الشراء للمواد األوليةح .1

 دجA  =14.000مصاريف الشراء للمادة 
 كلغ  1.400كلغ =   800كلغ +   A  =600الكمية املشرتاة من املادة 

14.000مصاريف الشراء املباشرة للوحدة = 

1.400
 دج / كلغ 10=  

 FIFOطبقا لطريقة الوارد اوال صادر اوالد  Aجاز بطاقة المخزون للمادة إن .2

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

تكلفة  الكمية
 تكلفة الكمية المبلغ الوحدة

تكلفة  الكمية المبلغ الوحدة
 المبلغ الوحدة

 20.400 102 200    20.400 102 200 01مج  01/08
 20.400 102 200    66.000 110 600 ادخال 05/08

        600 110 66.000 
 10.200 102 100 10.200 102 100    اخراج 07/08

        600 110 66.000 
 10.200 102 100    104.000 130 800 ادخال 18/08

        600 110 66.000 
        800 130 104.000 

 22.000 110 200 10.200 102 100    اخراج 25/08
     400 110 44.000 800 130 104.000 

 22.000 110 200 مخزون أخر مدة 
800 130 104.000 

 

 التاريخ البيان ك ت.و ق

 مثن الشراء 600 100 60.000

 مصاريف الشراء املباشرة 600 10 6.000 جويلية 05
 تكلفة الشراء 600 110 66.000
 مثن الشراء 800 120 96.000

 املباشرةمصاريف الشراء  800 10 8.000 جويلية  18
 تكلفة الشراء 800 130 104.000
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 حساب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية .3
 Gحساب تكلفة انتاج المنتج  3-1

 حساب سعر التكلفة 3-2

 حساب النتيجة التحليلية 3-3
 دج 100.000=  250× وحدة  400رقم االعمال = 

 دج )ربح( 16.000دج =  84.000 –دج  100.000 النتيجة التحليلية =
 حساب النتيجة الحليلية الصافية 3-4

  حساب فوارق الجرد للمادةA: 
 االستعماالت –)محاسبي( = مخزون اول المدة + المشتريات مخ اخر المدة 

 كلغ  1.000كلغ =   600 –كلغ   1.400كلغ +   200مخ اخر المدة )محاسبي( = 
 مخ اخر المدة )محاسبي( -فرق الجرد = مخ اخر المدة )حقيقي( 

 كلغ )عجز(  10كلغ =   1.000 –كلغ   990فرق الجرد= 
 دج )عجز( 1.300دج =  130× كلغ   10قمية العجز = 

  حساب فوارق الجرد لمنتجG:  
 المبيعات – االنتاجمخ اخر المدة )محاسبي( = مخزون اول المدة + 

 كلغ  100كلغ =   400 –كلغ   350كلغ +   150مخ اخر المدة )محاسبي( = 
 مخ اخر المدة )محاسبي( -فرق الجرد = مخ اخر المدة )حقيقي( 

 البيان المبلغ تكلفة الوحدة الكمية

 تكلفة شراء المواد المستعملة 600 - 64.400

 المباشرةاإلنتاج  مصاريف 200 28 5.600

 تكلفة اإلنتاج 305 200 70.000
 مخزون اول المدة 150 160 24.000
 التكلفة الوسطية المرجحة 500 188 94.000

 البيان المبلغ تكلفة الوحدة الكمية

 تكلفة انتاج المنتجات المباعة 400 188 75.200

 مصاريف التوزيع المباشرة 400 22 8.800
 سعر التكلفة 400 210 84.000
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 (فائض) واحدات 05كلغ =   100 –كلغ   105فرق الجرد= 
 (فائضدج ) 940دج =  188×  واحدات 05قمية العجز = 

 –اعباء غير معتبرة  + عناصر اضافية  -النتيجة التحليلية الصافية = النتيجة التحليلية االجمالية  
 G+ فرق للمنتج  Aفرق الجرد للمادة 

دج +  1.300 –دج  3.000دج +  1.640 –دج  16.000النتيجة التحليلية الصافية = 
 دج. 940

 دج 17.000النتيجة التحليلية الصافية = 
  المادة بطاقة الجردA 

  المنتج بطاقة الجردG 

 

 

 

 

 الكمية
تكلفة 
 الكمية البيان المبلغ الوحدة

تكلفة 
 البيان المبلغ الوحدة

 اول المدةمخزون  200 102 20.400 االستعماالت 600  64.400
: تكلفة المتشريات 600 110 66.000 مخزون اخر المدة 200 110 22.000

 الشراء
102.700 130 790 
 800 130 104.000 عجز 10 130 1.300

 المجموع 1.600 119 190.400 المجموع 1.600 119 190.400

 الكمية
تكلفة 
 الكمية البيان المبلغ الوحدة

تكلفة 
 البيان المبلغ الوحدة

75.200 188 400 
المبيعات: تكلفة انتاج 

 المنتجات المباعة

 مخزون اول المدة 150 160 24.000
 االنتاج 350 200 70.000

 فائض 5 188 940 مخزون اخر المدة 105 188 19.740
 المجموع 505 188 94.940 المجموع 505  188 94.940



 

 

 

حماسبة  طرق

 التكاليف

 الثالثور ـاحمل
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 حتليل التكاليف املباشرة وغري املباشرة: 05احملاضرة 

 تعرف على:بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد أهداف المحاضرة: 
 ة؛املباشر  املباشرة وغري التكاليفالتعرف على عناصر -
 طبيعة وسلوك التكاليف غري املباشرة؛-
 مسار التكاليف املباشرة وغري املباشرة يف املؤسسة.-

 

 

 التكاليف المباشرة عناصر -1

بطريقة عملية هي التكاليف املرتبطة بوحدة إنتاج أو خدمة معينة، وميكن أن تنسب إىل تلك الوحدة 
 واقتصادية، واليت ميكن أن حنصل عليها من دون اللجوء إىل عمليات تقدير أو توزيع التكلفة، وتشمل:

 مجيع املواد املستخدمة بشكل مباشر يف إنتاج السعة أو اخلدمة وهي املواد اخلام. -

 نصف مصنعة.أجور العاملني الذين يعملون على حتويل املواد اخلام إىل منتجات تامة الصنع أو  -

ميكن أن يكون عنصر التكلفة مباشرا بالنسبة لقسم معني أو مركز كلفة معني وذلك عندما تكون هناك  -
 عالقة وثيقة بني عنصر التكلفة وهذا القسم أو املركز.

فاألخشاب يف صناعة األثاث والقطن  متثل عناصر التكاليف اليت ميكن تتبعها وردها مباشرة إىل وحدة املنتج
للمواد املباشرة، حيث أنه من خالل مستندات صرف هذه املواد  صناعة الغزل والنسيج تعترب أمثلة صرحيةيف 

مث ميكن  ميكننا أن حندد نوع العملية أو أمر اإلنتاج أو الطبية اليت يتم صرف هذه املواد هلا، ومن للعمليات اإلنتاجية
كذلك احلال بالنسبة األجور عمال   زءا من تكلفة إنتاجها،حتميل تكلفة هذه املواد على تلك الطلبية واعتبارها ج
الغزل والنسيج يف صناعة الغزل والنسيج فإن أجور هؤالء  التقطيع والتشطيب يف صناعة األثاث، وأجور عمال

 املبذول منهم لكل طلبية على حدة ومن مث ميكن رد تكلفة أو أجر هذا اجلهد إىل الطلبية العمال ميكن قياس اجلهد
الطلبيات املعينة على مستندات داخلية حتقق  يف رد تكلفة العمالة املؤسسةعينة واعتباره جزءا من تكلفتها، وتعتمد امل

التكاليف اإلضافية فإهنا ميكن أن تتضمن أيضا عناصر تكاليف مباشرة  اخلدمات أو ذلك، أما بالنسبة التكاليف
خارجية أو  دى جهة خارجية كطالء قطع األثاث لدى ورشةتصنيع طلبية معينة أو منتج معني ل فإذا مت استكمال

 خدمات أو تكلفة إضافية، وحيث  أخرى فإن تكلفة مثل هذه النشاطات تعترب تكلفة مؤسسةزخرفة الزجاج لدى 
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معني فإهنا تدخل يف إطار التكاليف املباشرة. كذلك احلال  أنه ميكن ردها مباشرة لطلبية معينة أو أمر إنتاجي
 استئجار اآلالت واملعدات العملية معينة تدخل يف إطار التكاليف اإلضافية املباشرة يف صناعة املقاوالت جند أن

ذلك أن التكلفة األولية ميكن قياسها  لإلنتاج ويعين املباشرة هبذه الصورة التكلفة األوليةومتثل عناصر التكاليف 
 :باملعادلة التالية

 المواد المباشرة + األجور المباشرة + التكاليف اإلضافية المباشرة= التكلفة األولية 
 المباشرة غير التكاليف وسلوك طبيعة -2

 ميكن ال حيث معينة، منتج بوحدة ترتبط وهي متيزها يصعب حيث املباشرة التكاليف عكس تكاليف هي
 .التكاليف هلذه وتوزيع تقدير عمليات إىل اللجوء بدون املنتج وحدة إىل تنسب أن

 املباشرة الغري التكاليف أساس على وليس املباشرة التكاليف أساس على قراراهتا تتخذ أن تفضل فاإلدارات
  .األخرية هذه حتديد صعوبة سبب وذلك

 :منها نذكر مباشرة والغري مباشرة تكاليف بني التميز عملية يف يعتمد أسس عدة ويوجد
 االقتصادية اجلدوى كانت  كلما  التكلفة مركز يف مهمة التكاليف كانت  كلما  حيث االقتصادية اجلدوى -

 .عالية
 أمكن كلما  املعلومات على للحصول املتاحة الوسائل كانت  فكلما املعلومات على احلصول سرعة أمكانية -

 .مباشرة التكاليف عناصر من الكثري اعتبار
 التكاليف حتديد كيفية  يف تؤثر حيث اإلنتاجية العمليات طبيعة خالل من وذلك املؤسسة عمليات طبيعة -
 .مباشرة غري واألخرى املباشرة

 صعوبة وتكمن الطلبية، أو أمر اإلنتاج أو املنتج وحدة إىل مباشرة ردها يصعب اليت التكاليف عناصر متثل
 غري بصورة اإلنتاج وطلبيات وأوامر وحدات منها تستفيد عامة ذات طبيعة لكوهنا اإلنتاج إىل التكاليف هذه رد

 وهي كما يلي: املنتج، وخلق تشكيل يف بطبيعتها تدخل مباشرة وال
 وقيد النهائية اإلنتاج وحدات على وختصيصها ربطها يصعب اليت املواد هي :مباشرة غير مواد 
 والوقود النظافة أدوات تكاليف مثل للمنتجات النهائية الرتكيبة يف تدخل ال مواد أهنا يف السبب يكون

 الرتكيبة يف تدخل أهنا من بالرغم النسبة، أمهيتها اخنفاض إىل مباشرة غري اعتبارها يرجع وقد اخل،...والزيوت
  .للمنتجات النهائية
 عمال أجور مثل اإلنتاج، على مباشرة يعملون ال الذين العمال أجور تشمل :مباشرة غير األجور 

 وقت العادي الضائع الوقت وتكلفة اإلنتاج، مفتشني وأجور املصنع، يف واملالحظني املشرفني وأجور اخلدمات
 .اإلجازات وأوقات الراحة
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 خبالف املباشرة غري الصناعية التكاليف عناصر كافة  تشمل :األخرى المباشرة غير التكاليف 
 إىل باإلضافة اخل،...التأمني التدفئة، اإلجيار، اإلضاءة، الصيانة، مصاريف مثل املباشرة غري واألجور املواد

 .اخل...النقل املطعم، واحلراسة، األمن مثل اخلدمات بأقسام مرتبطة مصاريف
التكاليف تتكون من املواد غري  وتعترب هذه العناصر من مكونات التكاليف غري املباشرة، ومن مث فإن هذه

 اي ان: ،غري املباشرة املباشرة واألجور غري املباشرة والتكاليف اإلضافية
 تكلفة اإلنتاج = التكلفة األولية + التكاليف اإلضافية غير المباشرة

 مباشرة وهنا متكن االشكالية االساسية، فالتكاليف املباشرة هي واضحة الطريقة والتحميل، اما التكاليف غري
، لذلك توجد العديد من الطرق لتحميل التكاليف غري املباشرة اىل كيف يتم حتميلها على املنتجات واخلدمات؟

 املنتجات واخلدمات، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث.
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 األقسام املتجانسة: 06احملاضرة 

 يكون الطالب قد تعرف على:بعد االنتهاء من احملاضرة أهداف المحاضرة: 
 االقسام الرئيسية واالقسام املساعدة والعالقة بينهما؛-
 ؛طرق توزيع التكاليف غري املباشرة على االقسام الرئيسية واملساعدة-
 .التعرف على طبيعة وحدة القياس وكيفية حساب تكلفتها-
 

 

 المتجانسةتعريف األقسام  -1

قدم الطرق اليت محلت هبا االعباء غري املباشرة أول وأمن  (الكلية)الطريقة  األقسام املتجانسة تعترب الطريقة
حتميل األعباء الغري املباشرة على خمتلف  وكيفيةقبل شرح طريقة األقسام املتجانسة على املنتجات واخلدمات، و 

قتصادية تنقسم إىل أقسام منها ما هو أساسي )رئيسي( ومنها ما هو التكاليف وسعر التكلفة نشري أن املؤسسة اال
 ، وهي كما يلي:مساعد )ثانوي(

 رئيسية:القسام االوال: أ 
 باألقسام وتسمىوهي االقسام اليت تقوم باالدوار االساسية يف املؤسسة )حسب نشاطها وطبيعتها(،  

 ضمن املدجمة باملنتوجات مباشرة عالقة هلا آخر أو مبعىن للقياس، قابل نشاط ذات أقسام وهي الفعلية، أو الرئيسية

 ل وحدات العمل،إىل التكاليف وسعر التكلفة وذلك من خال ابه اخلاصة املصاريف تنسب وبالتايل االستغالل، دورة
 وتتمثل أساسا يف: 

  اخل؛...وهو القسم املسؤول على الشراء والتخزينو التموين: أقسم الشراء 
 :عرب املنتشرة الورشات يف ، ويتمثلاخل...وهو القسم املسؤول على االنتاج والتصنيع قسم االنتاج 

 املؤسسة؛
 :وهو املسؤول على البيع والتوزيع...اخل قسم البيع والتوزيع. 
 :االقسام الثانوية ثانيا: 

وهي أقسام ذات نشاط يصعب قياسه، وتكمن مهمتها األساسية يف تقدمي  او املساعدة وتسمى بالتابعة
 ط االقتصادي على أحسن وجه، وحتولات النشاـــــــــــــــــــــــــــــخدمات لألقسام األساسية، حيث تساعدها يف تأدية عملي
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مصاريف هذه األقسام كليا عند عملية التوزيع الثانوي لألعباء، ونذكر من بني هذه األقسام الثانوية ما يلي: 
 قسم اإلدارة، قسم الصيانة، قسم احملاسبة واملالية ...وكل قسم ينطبق الشروط السابقة.

اىل طريقة االقسام املتجانسة، جند ان هذه الطريقة تفيد اهنا نظام حماسيب جتمع فيه األعباء وعناصر وبالرجوع 
التكاليف مقدما مث حتمل هذه التكاليف على خمتلف االقسام باستخدام وحدات قياس معينة أو نسب مئوية تعطى 

 قصد توزيع عناصر هذه التكاليف.
 املنتجات املباشرة على غري التكاليف وبتحميل منتوج، لكل التكلفة سعر حتديد يف هذه الطريقة تسمح إذ

 .دقة وأكثر عشوائية غري بطريقة
 سلوك التكاليف المباشرة وغير المباشرة  : (03رقم ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: من اعداد االستاذ

التكاليف
 

غير
 

المباشرة
 

 

االقسام 
 المساعدة

 قسم الشراء

االنتاجقسم   

التوزيعقسم   

 تكاليف الشراء
  X1المادة 

 تكاليف الشراء
  X1المادة 

 التكاليف المباشرة
 

 االنتاجتكاليف 
  Y المنتج

 االنتاجتكاليف 
 سعر التكلفة  W المنتج

  Y المنتج

 التكلفةسعر 
  W المنتج
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 ترتيب األقسام -2
املؤسسة، وختتلف حسب طبيعة املؤسسة اال انه يف كل االحوال ترتب األقسام األساسية تبعا لرتتيبها يف 

فقط يف املؤسسة االنتاجية يتوسطهم قسم  ،يكون قسم التموين او الشراء هو االول والبيع والتوزيع هو االخري
كل قسم، ولذلك جيب مراعاة بعض النقاط اليت يف حني ترتيب األقسام الثانوية يكون تبعا لدرجة أمهية   االنتاج،
 .ا أن حتقق هذا الرتتيبنهمن شأ
 حتديد القسم الذي يقدم خدمات إىل األقسام األخرى دون أن يستفيد من أي خدمة؛ 
 حتديد القسم الذي استفاد مرة واحدة )من القسم الذي سبقه( وقدم بدوره خدمات إىل كل األقسام 

 األخرى؛
  مل يقدم استفاد مرتني وقدم خدمات إىل بقية األقسام، وهكذا حىت حتديد القسم الذيحتديد القسم الذي 

االستفادة  أي خدمة ألي قسم مع استفادته من خدمات كل األقسام األخرى من ناحية املعاجلة احملاسبية، تؤدي
 من اخلدمات اليت حتمل قسط من مصاريف القسم املقدم هلذه اخلدمات.

 القياساختيار طبيعة وحدة  -3

مل التكاليف اخلاصة به اىل املنتجات اليت ينتجها، ومبا ان التكاليف غري مباشرة ليس هلا رابط  كل قسم حيح
مباشر هبذه املنتجات فكان من الضروري ان تكون هناك الية لربط التكاليف باملنتجات، لذلك وجدت وحدة 

 رئيسية إىل املنتجات، ويتم حتديدها عندما تتم معاجلةهذه االخرية حتميل أعباء املراكز الدور مثل يتالقياس، حيث 
 .األعباء غري املباشرة يف مراكز التحليل

 وجيب ان تتمز وحدة القياس بالعديد من املميزات امهها:
 ؛وحدة العمل ثابتة دون تغيريتبقى طبيعة أن اي : الثبات 

 الالحقة، وجيب أن يكون عدد هذه : جيب أن تكون هذه الوحدة املستخرجة هي نفسها يف املرة التكرار
 الوحدات بقدر كايف.

 : أمهها مواصفات وفق يتمالقياس  وحدات اختيار ويتم
 أن تكون معربة عن نشاط القسم وعن املعىن الكمي للخدمات املؤداة؛ 
 .أن تسمح مبتابعة نشاط املركز، وجيب أن تكون أداة لتحميل األعباء إىل املنتجات أو الطلبيات 

املثلى هي اليت تعرب عن االرتباط القوي بني تغري إمجايل التكاليف والتغري الكمي  القياسوبصفة عامة، فإن وحدة 
 :جيب ان تتوفر على ما يلي، لذلك لألداءات املقدمة
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 املسؤوليات،  أن متثل ميزة وخاصية نشاط املركز، أن تكون إحدى وسائل االتصال بني املسؤولني على خمتلف
 ؛بسيطة، أن تكون سهلة االستعمال يف حالة العمل وفق نظام الطلبيات أن تكون

 أن توضح مدى االرتباط القائم بني إمجايل التكاليف واألداءات املقدمة. 
حيث جند منها ما هو مادي مثل: ساعة عمل آلة، ساعة يد عاملة، انواع وحدة القياس، ويوجد العديد من 

بشكل  وحدة خمزنة، وما هو نقدي والذي يعرب عن طبيعة نشاط املركز ساعة وحدة مشرتاة، وحدة مستهلكية،
دج/ من رقم 100مثل:  ، وغالبا ما ختتار هذه الوحدة على مستوى قسم التوزيع وقسم التموين أحيانانقدي

 االعمال..اخل.

 معالجة األعباء غير المباشرة -4
املباشرة، ذلك لتسهيل وختفيض تكلفة  قد تلجأ املؤسسات إىل استخدام أساس واحد لتوزيع التكاليف غري

إعداد بيانات وتقارير التكاليف إال أن ذلك يؤدي إىل عدم الدقة يف حتميل التكاليف على وحدات اإلنتاج مما 
 يؤدي إىل اخلطأ يف حساب تكاليف املنتجات، وجيري توزيع التكاليف غري املباشرة وفق اإلجراءات التالية:

 التوزيع األولي  4-1

يتم حصر وجتميع التكاليف غري املباشرة يف هناية الفرتة وذلك من خالل املستندات والوثائق اخلاصة هبا 
هبدف احتساب تكاليف اإلنتاج وتوفري املعلومات الالزمة لإلعداد التقارير والقوائم املالية واحتساب التكاليف 

والوثائق يف مستندات صرف املواد األولية، السجالت والرقابة عليها واختاذ القرارات اإلدارية، تتمثل املستندات 
ومن خالله يتم توزيع التكاليف غري املباشرة من أعباء حسب التحليلية لألجور، سجالت األصول الثابتة...اخل، 

موعة السادسة حسب النظام احملاسيب املايل( إىل أعباء حسب الوظيفة، وهذا التوزيع يكون انطالقا لمجطبيعتها )ا
 فاتيح التوزيع أو نسب مئوية.من م

املباشرة أي اجلدول الذي تتم فيه عملية ختصيص  غري لألعباء ويل األ التوزيع وميثل اجلدول التايل جدول
 .األعباء حسب الطبيعة على األقسام
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 التوزيع الثانوي   4-2
بعد توزيع وختصيص األعباء حسب الطبيعة على األقسام، يتشكل لدينا جمموع أويل لكل قسم سواء كان 

األعباء غري املباشرة من األقسام الثانوية إىل األقسام قسم ثانوي او رئيسي، ومن هنا يايت التوزيع الثانوي وهو توزيع 
الرئيسية، ويتم حتمل نصيب كل قسم رئيسي من أعباء األقسام الثانوية املساعدة األخرى على حسب وحدة قياس 

 معينة ختتلف من مؤسسة ألخرى. وميثل اجلدول التايل جدول التوزيع الثانوي لألعباء غري املباشرة.

 االقسام
 االعباء 

 )املصاريف حسب طبيعتها(

 الرئيسية األقسام الثانوية األقسام

 أخرى التوزيع االنتاج التموين أخرى نقل صيانة إدارة

 اخلدمات خلارجية 61حـ/
 اخلارجية األخرى اخلدمات 62حـ/

 أعباء العاملني 63حـ/ 
 الضرائب والرسوم 64حـ/ 
 األعباء العملياتية األخرى65حـ/ 
 األعباء املالية 66حـ/

 األعباء –العناصر غري العادية  67حـ/ 
املخصصات اإلهتالكات،  68حـ/ 

 والتموينات وخسائر القيمة

        

         االولي التوزيع مجموع

 االقسام
 البيان

 الرئيسية األقسام الثانوية األقسام
 توزيع إنتاج تموين نقل صيانة إدارة

       األولي التوزيع مجموع

 الثانوي التوزيع
       إدارة
       صيانة
       نقل

       ثانوي التوزيع مجموع
       القياس وحدة طبيعة
       القياس وحدات عدد

       القياس تكلفة وحدة
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واهلدف من هذا التوزيع هو حتميل االقسام الرئيسية بتكاليف االقسام الثانوية، حىت يتم حتميلها على 
 املنتجات. ويتخذ التوزيع الثانوي أشكال عديدة من بينها:

تكاليف مراكز اخلدمات دفعة واحدة على مراكز تعتمد هذه الطريقة على توزيع   طريقة التوزيع اإلجمالي:اوال: 
اإلنتاج، حيث يتم اختيار أساس واحد للتوزيع، كما هو واضح فان هذه الطريقة تتسم بالبساطة الشديدة والسهولة 

 يف احلساب، فهي تناسب أكثر املؤسسات الصغرية احلجم وقليلة التكاليف وذات منتجات حمدودة.

فانه يتم توزيع تكلفة كل مركز خدمة على انفراد على مراكز  مبوجب هذه الطريقة ادي:طريقة التوزيع االنفر ثانيا: 
اإلنتاجية املستفيدة منه، مع اختيار األساس املناسب الذي يتناسب مع طبيعة هذه اخلدمة على مراكز اإلنتاجية، 

هنا هتمل خدمات اإلنتاج املقدمة إىل فهذه الطريقة بالرغم من أهنا تعاجل عيوب الطريقة السابقة إال أنه يعاب عليها أ
 بقية املراكز اخلدمية باإلضافة إىل اخلدمات املتبادلة بني مراكز اخلدمات.

بعض عيوب الطريقتني السابقتني حيث يعتمد هذا األسلوب  تعاجل هذه الطريقة طريقة التوزيع التنازلي:ثالثا: 
اخلدمية، فمركز اخلدمة الذي يؤدي خدماته ألكرب عدد من املراكز باالعرتاف ببعض العالقات املتبادلة ما بني أقسام 

اإلنتاجية واخلدمية هو الذي يبدأ بتوزيع تكاليفه على مراكز املستفيدة من خدماته، مث يستمر هذا التتابع خطوة بعد 
ما إذا  الذي يؤدي خدماته ألقل عدد من األقسام، يف حالة خطوة حىت تنتهي بتخصيص تكاليف مراكز اخلدمات

 .كان عدد املراكز املستفيدة من أكثر من خدمة فتكون األسبقية يف التوزيع ملراكز اخلدمة اكرب تكلفة
مع اإلشارة إىل أن أي قسم خدمات يوزع تكاليفه ال يعاد حتميله بتكاليف من أقسام اخلدمات األخرى ، 

ابني األقسام اخلدمية، إال ألهنا هتمل اخلدمات يؤخذ على هذه الطريقة بالرغم من اعرتافها بالعالقات املتبادلة م
 املتبادلة ألهنا تعتمد اجتاه واحد للتوزيع.

 مثال: 
دج للوحدة واستلزمت عملية اإلنتاج شراء 40وحدة بسعر  2500باعت االكرام إذا علمت أن مؤسسة

 ساعة عمل مباشرة،  4000كغ من املادة األولية مع استهالك 20000
 ؟جدول توزيع األعباءأكمل  المطلوب:

02الورشة  توزيع 01الورشة    البيان إدارة صيانة التموين 
 االوليتوزيع  موعمج 80000 20000 50000 80000 60000 20000

20%  15%  35%  20%  10% التوزيع  إدارة ؟ 
 صيانة - ؟ 3 2 2 - الثانوي

دج/رع100 القياسطبيعة وحدة    كغ مشرتاة س.ع.م وحدات مباعة   
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 الحل:
02الورشة  توزيع 01الورشة    البيان إدارة صيانة التموين 

000.20  000.60  000.80  000.50  000.20  000.80  االوليتوزيع  موعمج 
16.000 12.000 28.000 16.000 8.000 (000.80) التوزيع  إدارة 

(28.000) 12.000 8.000 8.000 - الثانوي  صيانة - 
 الثانويتوزيع ال موعمج   78.000 116.000 80.000 36.000

دج/رع100 القياسطبيعة وحدة    كغ مشرتاة س.ع.م وحدات مباعة   
القياسعدد وحدة    20.000 4.000 2.500 1.000  

القياستكلفة وحدة    3.9 29 32 36  
القسم يقدم يف العديد من األحيان تتبادل األقسام اخلدمات فيما بينها، أي أن  طريقة التوزيع التبادلي:رابعا: 

تعرتف هذه الطريقة بكل اخلدمات املقدمة من قبل أي قسم بضماهنا  .يستفيد من اخلدمات يف نفس الوقت
 .اخلدمات املقدمة إىل أقسام خدمية أخرى أي أهنا هتمل اخلدمات املتبادلة بني مراكز اخلدمات

تكلفة اخلدمات املتبادلة بني مراكز  قبل توزيع تكاليف مراكز اخلدمات على املراكز اإلنتاجية البد من حتديد
 :اخلدمات، هنا توجد طريقتان ميكن االعتماد عليهما يف حتديد تكلفة اخلدمات املتبادلة

تعتمد هذه الطريقة يف تكرار عمليات توزيع تكاليف األقسام اخلدمية على  :طريقة التوزيع المستمرأوال: 
 .بلوغها الصفر أو القرب من االنعداماألقسام املستفيدة منها مرة بعد مرة إىل غاية 

تعتمد هذه الطريقة على حتديد معادالت جربية لكل قسم خدمي  :طريقة التوزيع المعادالت الجبريةثانيا: 
 تعرب هذه املعادالت عن أن تكاليف القسم هي عبارة عن تكاليف القسم مضافة إليه حصة األقسام اخلدمية.

 ؟أكمل جدول توزيع األعباءحسب معطيات املثال السابق،  مثال:

 

 أقسام ثانوية أقسام رئيسية
 البيان

 محاسبة نقل طاقة التموين اإلنتاج التوزيع
297.20  308.36  610.66  630.66  670.72  500.46  االوليتوزيع  مجموع 
20%  30%  20%  18%  12%  محاسبة ؟ 

%30 التوزيع الثانوي  28%  22%  20%  نقل - ؟ 
 طاقة - 2 ؟ 6 4 8

وحدات 
 مباعة

وحدات 
غ مشرتاةلك منتجة القياسطبيعة وحدة       

920 050.1  000.10 القياسعدد وحدات       
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 الحل:

 تحديد المجموع الثانوي القسام الثانوية:
2× ( + )قسم الطاقة %12×  46.500)+  72.670 قسم النقل =

20
) 

 (%20×( + )قسم النقل 18%×  46.500+ ) 66.630 = قسم الطاقة

 قسم النقل( 0.2+ 75.000) 0.1+  78.250قسم النقل = ان  حيث
85.750=  قسم النقل

0.98
 92.500=  قسم الطاقة                       87.500=  

 الرئيسي: التوزيع 4-3
 فيما اخلدمات تبادل أو األعباء من جزء آلخر عن قسم بتنازل وذلك تنازليا الرئيسية األقسام أعباء توزيع يتم

 التوزيع يتم حيث وضعيتني، وفق األعباء توزيع ويتم .ملعادالت رياضية وفقا املوزعة األعباء قيم استخراج ويتم بينهم،

 .رئيسية أو مساعدة األقسام سواء خمتلف بني تبادليا أو تنازليا إما
 حساب تكلفة وحدة القياس 4-4

 حيمل الذي النصيب وكذلك معني، قسم تكاليف جمموع بقياس تسمح مشرتكة وحدة هي القياس وحدة

 ، ولكي نتمكن من حتديد تكلفة وحدة القياس البد من حتديد كل من:املنتجات تكلفة سعر على منها

 معينة؛ لفرتة رئيسي قسم لكل اإلمجالية التكلفة 

 الفرتة. لنفس رئيسي مركز لكل القياس وحدات عدد 

 : يلي كما العمل وحدة تكلفة وحتسب

 أقسام ثانوية أقسام رئيسية
 البيان

 محاسبة نقل طاقة التموين اإلنتاج التوزيع
297.20  308.36  610.66  630.66  670.72  500.46  االوليتوزيع  مجموع 
20%  30%  20%  18%  12%  محاسبة ؟ 

%30 التوزيع الثانوي  28%  22%  20%  نقل - ؟ 
 طاقة - 2 ؟ 6 4 8

  التوزيع الثانوي مجموع 0 0 0 122.910 93.258 92.847
غ مشرتاةلك وحدات منتجة وحدات مباعة القياسطبيعة وحدة  - - -   

920 050.1  000.10 القياسعدد وحدات  - - -   
القياستكلفة وحدة  - - - 12.291 88.82 100.92  
 فرق االقسام - - -  3 (0.6)
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التكلفة االمجالية لكل قسم رئيسي لفرتة معينة
عدد وحدات القياس لكل قسم رئيسي لنفس الفرتة

=  تكلفة وحدة القياس

 05رقم  تمرينال
" أ، حيث يتطلب إنتاج املنتج "X1 ،X2 " باستعمال املادتني األوليتنيب" و "أتنتج مؤسسة صناعية منتجني "

والبيانات املتعلقة بإحدى ، X2ة " استعمال املادة األوليبإنتاج املنتج "، يف حني يتطلب X1استعمال املادة األولية
 :الدورات هي كما يلي

 جدول توزيع األعباء غير المباشرة .1

 المشتريات .2

 دج. 30000كغ مشرتى، وأن مصاريف الشراء اإلمجالية تقدر ب: 1دج لكل  03مصاريف الشراء املباشرة 
  تكلفة الشراء للمادتينX1   وX2: 

كغ من املادة األولية   8000إلنتاج "أ" و  X1كغ من املادة األولية   5000مت استعمال االستعماالت: .3
X2  كغ من املادة األولية   2إلنتاج "ب"؛ حيث كل وحدة من املنتج "أ" تتطلبX1. 

 وحدة من املنتج  "ب" 3550مت إنتاج  االنتاج: .4

ساعة للمنتج "ب" بتكلفة  400ساعة للمنتج "أ"  و 500عدد ساعات العمل اليد العاملة المباشرة: .5
 دج/ساعة(. 10) 

 التوزيع الشراء االنتاج التوزيع

 الثانوي التوزيع جمموع 8.500 18.000 15600

 القياس وحدة طبيعة مشرتيات دج 100 مباشرة عمل ساعة األعمال رقم دج 1000

 القياس وحدات عدد ----- ----- -----

X2 X1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 مثن الشراء 4.000 20    

 مصاريف الشراء املباشرة      

 مصاريف الشراء غري املباشرة      

 تكلفة الشراء      
 مج اول مدة 2.500 16.2    50.000

 التكلفة الوسطية املرحجة      
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 :"تكلفة اإلنتاج للمنتجين "أ" و "ب 

 المبيعات .6

% لكل منهما؛ وبلغت  25"ب" هبامش على سعر التكلفة يقدر ب: املبيعات من املنتج "أ" واملنتج 
 دج. 13000مصاريف التوزيع املباشرة اإلمجالية 

 :"سعر التكلفة للمنتجين "أ" و "ب 
 أ ب

 البيان
 ك ت.و ق ك ت.و ق

 املباعة املنتجات إنتاج تكلفة   135.000   148.400

 مصاريف التوزيع املباشرة     1.66 

 مصاريف التوزيع غري املباشرة 186   204  

 سعر التكلفة      
 المطلوب: 

 ؟حساب خمتلف التكاليف وسعر التكلفة -1

 ؟النتيجة التحليلية اإلمجالية هلذه املؤسسةحساب  -2
 05رقم  تمرينالحل 

 اكمال جدول توزيع األعباء غير المباشرة: -1

  :عدد وحدات القياس لقسم الشراء 
 للشراء = تكلفة الشراء + مخزون اول المدةالتكلفة الوسطية المرجحة 

 

 باشرةاملغري مصاريف الشراء تكلفة الشراء = مثن الشراء + مصاريف الشراء املباشرة و 

 أ ب
 البيان

 ك ت.و ق ك ت.و ق

 تكلفة شراء املواد املستعملة  21   16.25 

 مصاريف االنتاج املباشرة      

 مصاريف االنتاج غري املباشرة      

 تكلفة االنتاج      
 مج اول مدة 1.500   1.450  
 التكلفة الوسطية املرحجة  45    
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 دج(16.2× 2.500+ ؟ + ) 12.000دج( + 20× وحدة  4.000= ) X1التكلفة الوسطية املرجحة للمادة 
، وعدد الوحدات دج21 =بالرجوع اىل جدول تكلفة االنتاج جند ان التكلفة الوسطية املرجحة للوحدة 

 :يساوي عدد الوحدات املشرتات + خمزون اول املدة اذن
=  21× وحدة(  2.500وحدة +  4.000) = X1التكلفة الوسطية املرجحة االمجالية للمادة 

 دج. 136.500
 عادلة االوىل:وبالتايل وبالرجوع اىل امل

التكلفة الوسطية املرجحة للشراء = )مثن الشراء + مصاريف الشراء املباشرة و مصاريف الشراء غري املباشرة( 
 .+ خمزون اول املدة

 دج 40.500مصاريف الشراء غري املباشرة + +  12.000+  20× وحدة  4.000دج =  136.500
 دج 4000مصاريف الشراء غري املباشرة = 

 من مشرتيات اذن دج100اىل جدول توزيع االعباء جند ان وحدة القياس =  بالرجوع

 80.000دج  =  X1عدد وحدات القياس بالنسبة للمادة 

100
4.000 دج=  تكلفة وحدات القياس وحدة، و 800=  

800
 

 دج 5= 

4.000 دج−8.500 دج=  X2عدد وحدات القياس بالنسبة للمادة 

5 دج
 وحدة 900=  

 دج.90.000دج =  100× وحدة  900حيث تساوي  X2نستطيع احلصول على مثن شراء املادة االولية  اذن
  :عدد وحدات القياس لقسم االنتاج 

 ساعة للمنتج "ب". 400ساعة للمنتج "أ"  و 500عدد ساعات العمل 
  التوزيععدد وحدات القياس لقسم : 

 بالنسبة للمنتج "ب". 204للمنتج "أ" وبالنسبة  186بالرجوع اىل معطيات التمرين جند 

 
 

 جدول توزيع األعباء غير المباشرة
 التوزيع الشراء االنتاج التوزيع

 الثانوي التوزيع جمموع 8.500 18.000 15600

 القياس وحدة طبيعة مشرتيات دج 100 مباشرة عمل ساعة األعمال رقم دج 1000

 القياس وحدات عدد 1.700 900 390

 القياس وحدات تكلفة دج 5 دج20 دج 40
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 تكلفة الشراء: حساب -2

  حساب عدد وحدات المشتريات للمادةX2 : 
 كلغ، اذن:  1دج لكل 3، حيث كل ان X2و  X1دج مصاريف الشراء لكل من  30.000
 دج12.000وحدة )عدد الوحدات املشرتات( =  4000× دج X1 =3مصاريف 
 دج 18.000دج =  12.000 –دج  X2 =30.000مصاريف 

18.000 دج=  X2ذن: عدد الوحدات املشرتات من إ

3 دج
 وحدة 6.000=  

  ول المدة للمادة أعدد وحدات مخزونX2: 
 دج/ للوحدة X2  =16.25للمادة  بالرجوع اىل جدول االنتاج جند التكلفة الوسطية املرجحة

 = تكلفة الشراء + خمزون اول املدة X2التكلفة الوسطية املرجحة االمجالية للمادة 
 دج X2 ( =90.000 +18.000+4.500 + )50.000  =162.500التكلفة الوسطية املرجحة للمادة 

162.500 دج=  X2عدد الوحدات للمادة 

16.25
وحدة مشرتات والباقي خمزون اول  6000وحدة، منها  10.000=  

 وحدة. 4.000املدة واليت تساوي 

 تكلفة االنتاج: حساب -3

 :حساب عدد الوحدات من المواد االولية المستعملة 
االخرية، كلغ من هذه   5.000، ومت استخدام X1كلغ من املادة   2: كل وحدة من املنتج "أ" تستخدم X1املادة 

 اذن
 وحدة 2.500 املنتج "أ" هو عدد الوحدات املنتج من

 وحدة املنتج "ب" 3550النتاج   X2وحدة من  8.000مت استخدام  : X2املادة

 جدول تكلفة الشراء
X2 X1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 مثن الشراء 4.000 20 80.000 6.000 15 90.000

 املباشرةمصاريف الشراء  4.000 03 12.000 6.000 03 18.000

 مصاريف الشراء غري املباشرة 800 05 4000 900 05 4500

 تكلفة الشراء 4.000 24 96.000 6.000 18.75 112.500
 مج اول مدة 2.500 16.2 40.500 4.000 12.5 50.000
 التكلفة الوسطية املرحجة 6.500 21 136.500 10.000 16.25 162.500
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  ول المدة للمنتج "أ"أحساب مخزون 

 ول املدةأالتكلفة الوسطية املرجحة االمجالية للمنتج "أ" = تكلفة الشراء + خمزون 
 دج 180.000=  دج + خمزون اول املدة120.000=  45× وحدة(  1.500وحدة +  2.500)

 دج60.000=  120.000 –دج 180.000خمزون اول املدة = 
 "حساب التكلفة الوسطية المرجحة للمنتج "ب 

 دج37,1بعد حساب سعر التكلفة للمنتج "ب" جند ان تكلفة انتاج املنتجات املباعة من للمنتج "ب"  = 
 املعادلة التايل:وهي ناتج 

 تكلفة االنتاج+خمزون اخر املدة(بالقيمة)   " = بالتكلفة الوسطية املرجحة للمنتج "
تكلفة االنتاج+خمزون اخر املدة(بالكمية)

 = 

 دج 185.500 دج= 37.1× وحدة  1450وحدة +3550التكلفة الوسطية املرجحة للمنتج "ب" =  
 انتاج الفرتة  –وخمزون االول املدة للمنتج "ب" = التكلفة الوسطية املرجحة للمنتج "ب"  
 .دج 43.500=  142.000 –دج  185.500خمزون االول املدة للمنتج "ب" =  

 سعر التكلفة حساب -4

 حساب سعر التكلفة 

دج من رقم  1000بالرجوع اىل جدول توزيع االعباء غري املباشرة، جند ان وحدات قياس قسم التوزيع هي 
 وحدة مقسمة كمايلي: 390االعمال، وان عدد وحدهتا 

 ؛دج186.000= 1000*  186وحدة، اي رقم اعمال املنتج "أ" =  186للمنتج "أ"  -
 .دج204.000=  1000×  204وحدة اي رقم اعمال املنتج "ب" =  204للمنتج "ب"  -

 % لكل منهماـ اذن  25مبا ان املبيعات من املنتج "أ" واملنتج "ب" هبامش على سعر التكلفة يقدر ب: 

 جدول تكلفة االنتاج

 أ ب
 البيان

 ك ت.و ق ك ت.و ق

 املستعملةتكلفة شراء املواد  5.000 21 105.000 8.000 16.25 130.000

 مصاريف االنتاج املباشرة 500 10 5.000 400 10 4.000

 مصاريف االنتاج غري املباشرة 500 02 10.000 400 02 8.000

 تكلفة االنتاج 2.500 48 120.000 3.550 40 142.000
 مج اول مدة 1.500  60.000 1.450  43.500
 الوسطية املرحجةالتكلفة  4.000 45 180.000 5.000 37.1 185.500
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رقم االعمالسعر التكلفة = 
1.25

 

186.000 دجسعر التكلفة للمنتج "أ" =  -

1.25
 دج 148.800=   

204.000 دجسعر التكلفة للمنتج "ب" =  -

1.25
 دج 163.200=  

 حساب مصاريف التوزيع المباشرة 

 )مثن الشراء + مصاريف التوزيع غري املباشرة( –= سعر التكلفة  أ مصاريف التوزيع املباشرة للمنتج 
 دج 6360دج( =  7440دج +  135.000) –دج 148.800=  مصاريف التوزيع املباشرة للمنتج أ

 )مثن الشراء + مصاريف التوزيع غري املباشرة( –= سعر التكلفة ب للمنتج مصاريف التوزيع املباشرة 
 دج 6640دج( =  8160دج +  148400) –دج  163.200= ب ريف التوزيع املباشرة للمنتج مصا

 دج 6640دج =  6360 –دج  13.000=مصاريف التوزيع املباشرة للمنتج أ  -املصاريف االمجالية بطريق اخرى 
 سعر التكلفةجدول 

 أ ب
 البيان

 ك ت.و ق ك ت.و ق

 املباعة املنتجات إنتاج تكلفة 3.000 45 135.000 4.000 37,1 148.400

 مصاريف التوزيع املباشرة 3.000  6360 4.000 1.66 6.640

 مصاريف التوزيع غري املباشرة 186 40 7440 204 40 8160

 سعر التكلفة 3.000  148.800 4.000  163.200
 حساب النتيجة التحليلية -5

 سعر التكلفة –رقم االعمال النتيجة التحليلية = 
 بالنسبة للمنتج "أ" = 

 دج  37.200 =دج  148.800 –دج 186.000
 بالنسبة للمنتج "ب" = 

 دج 40.800 =دج 163.200 –دج 204.000
(ربحدج ) 78000 =دج  40.800دج +  37.200 النتجية التحليلية الكلية =
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 خصوصيات وظيفة اإلنتاج: 07احملاضرة 

 بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف على:أهداف المحاضرة: 
 سسة؛املنتجات الوسيطية او نصف مصعنة، وسريورهتا يف املؤ كيفية معاجلة -
 واالنتاج املكافئ؛ مثل االنتاج اجلاري التعرف على احلاالت اخلاصة يف علمية االنتاج؛-
 االنتاج حسب الطلبيات وكيفية معاجلته؛-
 الفضالت واملهمالت واملعاجلة احملاسبية اخلاصة هبم.-

 

فاملواد االولية متر بالعديد من املراحل من اجل وصوهلا تفرز العملية االنتاجية العديد من االنواع من املنتجات، 
نوع وطبيعة املؤسسة والعملية االنتاجية، فنجد  اىل املرحلة النهائية واليت تتخذ العديد من االشكال وذلك حسب

منتجات تامة الصنع وهي اليت اكتمل انتاجها وقابلة لالستعمال، وجند املنتجات الوسيطية وهي املنتجات اليت تدخل 
واليت ميكن  وقد ختلف العملية االنتاجية بعض الفضالت واملهمالتيف انتاج منتجات اخرى وهي نصف مصنعة، 

 للمؤسسة بيعها واالستفادة منها، كما ميكن هلا التخلص منها.

 المنتجات نصف مصنعة -1

تسعى املؤسسات ذات التعقيدات الكبرية يف عملية االنتاج او اليت تتسم منتجاهتا بالضخامة على تقسييم 
خبصائص تكنولوجية ومادية العملية اإلنتاجية، حيث ان هذه املؤسسات تتمتع  خالل مراحل منتجاهتا اىل عدة

 مرحلة كل  يف املختلفة التكاليف عناصر تضاف حيث أخرى إىل إنتاجية مرحلة من مير اإلنتاج أن كبرية، حيث
 يصل أن إىل وهكذا الثانية املرحلة إىل ويتحول تام اإلنتاج يصبح األوىل املرحلة يف التشغيل عمليات إجراء وبعد

 الوسيطية املنتجات تكلفة حساب تامة الصنع جيب املنتوجات تكلفة حساب فعند لذا تام، إنتاج املخازن إىل اإلنتاج
 مصنعة، باهنا: وتتمييز املنتجات نصف اليت اصبحت جزء من تكاليف انتاج املنتجات تامة الصنع.

لالستعمال بشكلها احلايل، جيب ان تندمج مع عناصر اخرى لكي تشكل املنتجات تامة الصنع  قابل غري -
 والقابلة لالستعمال؛

 للبيع، حيث ان هذه املنتجات تباع ملؤسسات اخرى الستعماهلا يف عملية انتاج منتجاهتا تامة الصنع؛ قابلة -
 للتخزين. قابلة -
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 علمية حساب تكلفة املنتجات تامة الصنع واليت تستخدم املنتجات نصف مصنعة، عرب مراحل هي: وتتم
 :حساب تكلفة انتاج املنتجات نصف مصنعة؛ المرحلة االول 

 املباشرةغري أعباء اإلنتاج + = تكلفة املواد املستعملة + أعباء اإلنتاج املباشرة تكلفة إنتاج المنتجات نصف مصنعة
 املنتجات نصف مصنعة ضمن عملية حساب تكاليف املنتجات تامة الصنع،  يتم ادراجثانية: المرحلة ال

 ويعامل حسب طرق تسيري املخزون سابقة الذكر؛

أعباء + تكلفة إنتاج املنتجات نصف مصنعة املستعملة + أعباء اإلنتاج املباشرة  =التامة الصنعتكلفة إنتاج المنتجات 
 املباشرةغري اإلنتاج 

 :يتم حساب سعر التكلفة والنتجية التحليلية الصافية. المرحلة الثالثة 

 : مراحل انتاج واستعمال المنتجات نصف مصنعة(04رقم ) الشكل
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد االستاذ: المصدر
 06التمرين رقم 

، حيث تتم عملية االنتاج حسب Vومنتج تام الصنع  Wنتج احدى املؤسسات الصناعية منتج نصف مصنع 
 املخطط التايل:

 ؛X1باستعمال املادة االولية  Wيتم انتاج املنتج نصف املصنع  -
 .Wواملنتج نصف املصنع  X2باستعمال املادة االولية Vيتم انتاح املنتج التام  -

 :2021واليك املعلومات يف هناية الدورة احملاسبية لشهر مارس 
 المدة أول مخزون: 

X1  دج للكلغ؛ 80كلغ بتكلفة   500الكيمة 
X2  دج للكلغ؛ 75كلغ بتكلفة   200الكمية 

W  دج للوحدة؛ 570وحدة بتكلفة  70الكمية 

االنتاجتكلفة  تكلفة الشراء  
 

 سعر التكلفة

االنتاجتكلفة  تكلفة الشراء  
 

 المنتجات نصف مصنعة

 التامةالمنتجات 
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V  دج للوحدة. 2.500وحدة بتكلفة  35الكمية 
 :المشتريات 

 ت .و الكمية ت .و الكمية مصاريف الشراء المباشرة X1 X2 البيان
 توزع حسب الكمية املشرتات دج 34.000 دج 60 كلع  900 دج 84 كلغ  2.500 مارس 10
 توزع حسب مثن الشراء دج 106.500 دج 70 كلغ  900 دج 75 كلغ  2.000 مارس 22
 االستعماالت 

 X1 X2 W البيان

نستعمل  Vلكل وحدة واحدة من املنتج  كلغ  525 كلغ  1.500 مارس 15
 كلغ  800 كلغ  2.000 مارس W 26وحدتني من املنتج 

  اليد العاملة المباشرة 
 ساعة؛ W  :800لالنناح  -

 ساعة؛ V 1.000لالنتاج  -

 دج. 500تقدر الساعة الواحدة بـ  -
 االنتاج 

 .Wوحدة، حيث كان خمزون هناية الدورة معدوم بالنسبة للمنتوج نصف مصنع  W :850املنتج 
 لمبيعاتا 

 دج للوحدة؛ 4.000بـ Vوحدة من املنتج  450مت بيع  -

وحدات مباعة يف  10تتمثل مصاريف البيع يف استعمال صناديق تالفة للتغليف الواحدات املباعة )كل  -
 دج( 80الواحد صندوق واحد، وبلغت تكلفة الصندوق 

 المطلوب:
 حساب تكلفة الشراء للمواد االولية؟ -1

 ؟FIFOطبقا لطريقة الوارد اوال صادر اوالد  X1اجناز بطاقة املخزون للمادة  -2

 طبقا لطريقة التكلفة الوسطية املرحجة بعد كل اداخل؟ X2اجناز بطاقة املخزون للمادة  -3

 ؟Vو Wحساب تكلفة انتاج املنتجني  -4

 ؟Vوالنتجية التحليلية للمنتج  حساب سعر التكلفة -5
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 06التمرين رقم حل 
 حساب تكلفة الشراء للمواد األولية؟ -1

 ؟FIFOطبقا لطريقة الوارد اوال صادر اوالد  X1جاز بطاقة المخزون للمادة إن -2

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

 الكمية
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
 تكلفة
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 المبلغ الوحدة

01/03 
مخزون 
 40.000 80 500    40.000 80 500 أول مدة

 40.000 80 500    235.000 94 2.500 إدخال 10/03
 2.500 94 235.000 

 40.000 80 500    إخراج 15/03
1.500 94 141.000 

 1.000 94 94.000 
 141.000 94 1.500    225000 112,5 2.000 إدخال 22/03

 2.000 112,5 225.000 
    141.000 94 1.500    إخراج 26/03

 500 112,5 56.250 1.500 112,5 168.750 
 168.750 112,5 1.500 مخزون أخر مدة 

 

X2 X1 التاريخ البيان 
 ك ت.و ق ك ت.و ق

 مثن الشراء 2.500 84 210.000 900 60 54.000

 2500 10 25.000 900 10 9.000 مارس 10
مصاريف الشراء 

 املباشرة
 تكلفة الشراء 2.500 94 235.000 900 70 63.000
 مثن الشراء 2.000 75 150.000 900 70 63.000

  0.5 75.000  0.5 31.500 مارس 22
مصاريف الشراء 

 املباشرة
 تكلفة الشراء 2.000 112,5 225000 900 105 94.500
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 طبقا لطريقة التكلفة الوسطية المرحجة بعد كل اداخل؟ X2نجاز بطاقة المخزون للمادة إ -3

 
 
 
 
 

 حساب تكلفة انتاج  -4

 Wحساب تكلفة انتاج المنتج  4-1

 

 
 
 

 البيان التاريخ
 الرصيد المخرجات المدخالت

 الكمية
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 الوحدة

 الكمية المبلغ
تكلفة 
 المبلغ الوحدة

01/03 
مخزون 
 15.000 75 200    15.000 75 200 أول مدة

 78.000 70.909 1.100    63.000 70 900 إدخال 10/03
 40.772,675 70.909 575 37.227,225 70.909 525    إخراج 15/03
 135.272,675 91.71 1.475    94.500 105 900 إدخال 22/03
 61904,25 91.71 675 73.368 91.71 800    إخراج 26/03

 61904,25 91.71 675 مخزون أخر مدة 

 البيان ك ت.و ق

 مستعملة أولية مواد شراء تكلفة 3.500  331.250

 املباشرة اإلنتاج مصاريف 800 500 400.000
 اإلنتاج تكلفة 850  731.250
 املدة أول خمزون 70 570 39.900
 املرجحة الوسطية التكلفة 920 838,20 771.150

200 ×75   +900   ×70 

200 + 900 

 دج 70.909 = = 10/03بعد إدخال  الوسطية التكلفة

575 ×70.909   +900   ×105 

575 + 900 

 دج91.71 = = 22/03بعد إدخال  الوسطية التكلفة
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 Vحساب تكلفة انتاج المنتج  4-2

 Vحساب سعر التكلفة والنتجية التحليلية للمنتج  -5

 Vحساب سعر التكلفة للمنتج  5-1

 Vالنتجية التحليلية للمنتج حساب  5-2
 سعر التكلفة –النتيجة التحليلية = رقم االعمال 

 (450  ×4000 )- 1.339.277,477 
460.722,523 

 
 
 
 
 
 
 

 البيان ك ت.و ق
 مستعملة أولية مواد شراء تكلفة 1.325  110.595,225

 Wتكلفة انتاج املنتج نصف مصنع  920 838,20 771.150
 املباشرة اإلنتاج مصاريف 1.000 500 500.000

 اإلنتاج تكلفة 460 3003,794 1.381.745,225
 املدة أول خمزون 35 2.500 87.500

 املرجحة الوسطية التكلفة 495 2968,17 1.469.245,225

 البيان ك ت.و ق

 تكلفة انتاج املنتجات املباعة 450 2968,17 1.335.677,477
 املباشرةالتوزيع  مصاريف  45 80 3600

 سعر التكلفة 450 2976,17 1.339.277,477
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 اإلنتاج الجاري -2

هو املنتجات الغري جاهزة واليت هي قيد التصنيع، أي اليت مازالت عملية انتاجها جارية عند هناية الدورة احملاسبية، 
قابل للبيع وال للتخزين ولكن يف املقابل قابل  غري املنتوج وهذا القادمة احملاسبية الفرتة يف الصنع كامل  يكون أنه إال
 :يلي فيما أمهها نذكر اخلصائص، من مبجموعة املنتجات من النوع هذا يتميزلتقييم، ل

 يف متمثل زمين حاجز وجود إل يعود السبب بل اإلمكانيات، توفر عدم إىل يعود ال اجلاري اإلنتاج إمتام عدم -
 عليها؛ ما و الدورة هذه يف للمؤسسة ما جلرد عندها نتوقف أن جيب اليت االستغاللية الدورة هناية

 املرحلة نفس يف حىت و بينها فيما التنفيذ قيد املنتجات جتانس عدم بسبب يكمم ال التنفيذ قيد اإلنتاج عموما -
 من متفاوتة إلمتامه الضرورية اإلستهالكات خيص فيما التنفيذ قيد اإلنتاج إمتام نسب أن إىل يعود السبب. اإلنتاجية

 اجلاري؛ اإلنتاج لنفس ألخرى كمية

 فقط؛ احلقيقي املدة خمزون أخر قيمة له أن إىل يعود السبب التنفيذ، قيد لإلنتاج جرد فروق توجد ال -

 مسايرة عدم يربز االستغاللية الدورة يف املنتجات من النوع هذا ظهور فيه، مرغوب غري عموما اجلاري اإلنتاج -
 . هلا املسطر للهدف اإلمكانيات

 07التمرين رقم 
 باإلضافة  M2 & M1أوليتني مادتني باستخدام P2 & P1 املنتجات من نوعني تصنع السعادة نتاجيةاإل ؤسسةامل

 .A2 & A1 ورشتني خالل من وذلك F اللوازم إىل

 . احتمايل بسعر للبيع قابلة T فضالت و K2 & K1 مصنعني نصف منتجني تعطي :A1 الورشة

 :التالية املعلومات على حتصلنا 2020 جانفي ولشهر .P2 & P1 تامني منتجني تعطي :2A الورشة
 مخزونات بداية الشهر 

 املخزون الكمية اإلمجايل
M1 1500كلغ دج346.33   
M2 2200كلغ دج046.33   
K1 200 وحدة دج55.140   
K2 60 وحدة دج500.16   
P1 100 وحدة دج509.32   
P2 50 وحدة دج 010.17   
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 األولية المادة مشتريات 

 

 
 
 

 االستعماالت 
 
 
 
 
 

 الشهر إنتاج 

  مبيعات الشهر  

 
 
 
 
 

 الجاري اإلنتاج  
 .2K لـ دج2860و K1 مصنع للنصف دج4480 الشهر خالل A1 ورشة داخل اجلاري اإلنتاج -

 .P2 للمنتج دج3278و P1 التام للمنتج دج8000 الشهر خالل A2 الورشة خلاد اجلاري اإلنتاج -

 

 المشتريات الكمية سعر الشراء
دج20 كلغ5200   M1 

دج14 كلغ8500   M2 

د ج.156000 Fاللوازم    

 الورشة المنتج االستعماالت التي تتطلبها وحدة واحدة.
M2كلغ  من   2و M1 كلغ من8  K1 

A1 
M2 كلغ من  14  K2 

 P1 دج من اللوازم لإلمجايل8.500و K1من  وحدة 1
A2 

دج من اللوازم لإلمجايل5.760و 2Kمن  وحدة 1  P2 

 المنتج عدد الوحدات

700  K 1 
500 K 2 

750 P1 
480 P2 

 المنتج الكمية السعر

 P1  750 دج/و430
 P 2 400 دج/و500
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 العمل ساعات 
 .K2 للمنتج والباقيK1  للمنتج ساعة 350 توزع سا/دج24: بـ ساعة A1  600 الورشة يف
 . P2 للمنتج والباقي P1 للمنتج ساعة 300 توزع سا /دج30:  بــــ ساعةA2 800   الورشة يف أما

 المباشرة غير األعباء 

  التموين A1 الورشة A2 الورشة التوزيع

 جمموع التوزيع الثانوي 43964 56400 58000 27600
دج من املشرتيات1000 وحدة نصف مصنعة منتجة ساعة عمل مباشرة وحدات مباعة  طبيعة وحدة القياس 

 المطلوب: 
 ؟املباشرة غري األعباء توزيع جدول إهناء -
 التحليلية؟ التكلفة والنتيجة سعر التكاليف مع حساب خمتلف حساب -
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 07التمرين رقم حل 
 المباشرة غير األعباء توزيع جدول 

  التموين A1 الورشة A2 الورشة التوزيع

600.27  000.58  400.56  964.43  جمموع التوزيع الثانوي 
دج من املشرتيات1000 وحدة نصف مصنعة منتجة ساعة عمل مباشرة وحدات مباعة  طبيعة وحدة القياس 

 عدد وحدات القياس 379 1.200 800 1.150
 تكلفة وحدات القياس 116 47 72.5 24

 تكلفة الشراء حساب 

 نصف المصنع االنتاجتكلفة  حساب 

 

 M 1املادة  M 2املادة  Fاللوازم 
 البيان

 ك ت.و ق ك ت.و ق ك ت.و ق

 مثن الشراء 5.200  104.000 8.500 14 119.000 - - 15.600

18.096 116 - 13.804 116 119 12.064 116 104 
مصاريف الشراء 

 غري املباشرة

 تكلفة الشراء 5.200  116.064 8.500  132.804 - - 174.096
 مج اول مدة 1.500  33.346 2.200  33.046 - - -

- - - 165.850 15,5 10.700 149.410 22,3 6.700 
التكلفة الوسطية 

 املرحجة

K 2 K 1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

- - - 124.880 22,3 5.600 M 1  شراء املواد تكلفة
 M 2 1.400 15,5 21.700 7.000 15,5 108.500 املستعملة

 مصاريف االنتاج املباشرة 350 24 8.400 250 24 6.000

 مصاريف االنتاج غري املباشرة 700 47 32.900 250 47 23.500

 جمموع اعباء االنتاج 700 268,4 187.880 500 276 138.000
 + االنتاج اجلاري   4.480   2.860

 االنتاجتكلفة  700 274,8 192.360 500 281,72 140860
 خمزون اول املدة 200  55.140 60  16.500

 التكلفة الوسطية املرحجة 900 275 247.500 560 281 157.360
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 االنتاج التامتكلفة  حساب 

  حساب سعر التكلفة 

 حساب النتيجة التحليلية 

 
 
 

P 2 P 1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 تكلفة انتاج المنتج نصف مصنع 750 275  480 281 134.880
 Fتكلفة شراء اللوازم  - - 8.500 - - 5.760

 مصاريف االنتاج المباشرة 300 30 9.000 500 30 15.000

 مصاريف االنتاج غير المباشرة 300 72.5 21.750 500 72.5 36.250

 + االنتاج الجاري - - 8.000 - - 3.278
 تكلفة االنتاج 750 338 253.500 480 406,6 195.168

 مخزون اول المدة 100  32.950   
 التكلفة الوسطية المرحجة 850 337 286.450   

P 2 P 1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

17010  50 
 تكلة انتاج المنتجات المباعة 750 337 252.750

142.310 406,6 350 

 مصاريف االنتاج غير المباشرة 750 24 18.000 400 24 9.600

 سعر التكلفة  750 361 270.750 400 422,3 168.920

P 2 P 1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 رقم االعمال 750 430 322.500 400 500 200.000
 سعر التكلفة  750 361 (270.750)  400 422,3 (168.920) 

 النتيجة التحيليلة  51.750  31.080
 النتيجة التحيليلة  االمجالية 82.830
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 المكافئ اإلنتاج -3
 احلقيقي اإلنتاج إمجايل يكافئه من منتجات تامة الصنع مكتملة، اي ما إىل املكتمل غري اإلنتاج حتويل يعين

 يف أول تامة إىل احملولة اجلارية املنتجات وطرح تام، إىل حمول اجلاري اإلنتاج إليه مضافا فعال التام اإلنتاج هو الذي
 التالية:املدة. وحيسب بالعالقة 

 إلى محولة المدة بداية الجارية الوحدات عدد – الفترة خالل المنتجة الوحدات عدد= المكافئ اإلنتاج
 تامة إلى محولة المدة نهاية الجارية الوحدات عدد+  تامة

 08التمرين رقم 
)االنتاج  واملطلوب حساب وحدات وتكلفة 2021الخاصة بمؤسسة االكرام لشهر جانفي اليكم املعلومات 

 التام واالنتاج الجاري واالنتاج املكافئ(

 المنتجات تامة الصنع 
 وحدة 15عدد الوحدات تامة االنتاج:  -

 دج / كلغ 30= 1تكلفة شراء املادة م  -
 دج /كلغ 20= 2تكلفة شراء املادة م -
 دج / للوحدة 10مصاريف انتاج مباشرة=  -
 دج للوحدة 20مصاريف انتاج غري مباشرة =  -

 ير تامة الصنعالمنتجات غ 

 

 
 
 
 

 وحدة( 12)

 1المادة م  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

 2المادة م  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 م إ م 10 10 10 10 - - - - - - - -

 م إ غ م - - - - - - - - - - - -
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 08التمرين رقم حل 
 االنتاج التام حساب تكلفة 

 البيان ك ت.و ق
450 30 

15 
 تكلفة شراء املواد املستعملة 1املادة م 

 2املادة م  20 300
 مصاريف االنتاج املباشرة 15 10 150
 مصاريف االنتاج غري املباشرة 15 20 300

 تكلفة االنتاج 15 80 1200

  تحويل الوحدات الجارية الى وحدات تامة 

 

  وحدة 23وحدات = 5وحدة +  3وحدة +  15الوحدات المكافئة = 
 او بطريقة اخرى

 االنتاج الوحدويةوغري التامة ونقسمها على تكلفة  الوحدات التامةحيث جنمع تكاليف كل 
 .وحدة 23دج =  80/  1840 دج = 80وحدات((/  8× دج  50وحدات( + ) 4× دج 60دج + )1200= )

 وحدة( 12) المنتجات غير تامة الصنع

 1المادة م  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

 2المادة م  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 م إ م 10 10 10 10 - - - - - - - -

 م إ غ م - - - - - - - - - - - -

 للوحدة دج60وحدات جارية بـ  4 للوحدةدج  50وحدات جارية بـ  8
تحويل الوحدات 

الجارية الى 
 وحدات تامة

 0.75دج = 80دج/  60  0.625دج = 80دج/  50

 =  0.625× وحدات  8
 وحدات محولة 5 

 = 0.75× وحدات  4
 وحدات محولة  3 

 وحدات  8وحدات =  5وحدات +  3الوحدات الجارية المحولة = 
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 انتاج المنتجات الجارية حساب تكلفة 

 االنتاج المكافئ )االجمالية( حساب تكلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيان ك ت.و ق
240 30 

08 
 1املادة م 

 تكلفة شراء املواد املستعملة
 2املادة م  20 160
 مصاريف االنتاج املباشرة 08 10 80

 مصاريف االنتاج غري املباشرة 08 20 160
 تكلفة االنتاج 08 80 640

 البيان ك ت.و ق
690 30 

23 
 1املادة م 

 تكلفة شراء املواد املستعملة
 2املادة م  20 460
 االنتاج املباشرةمصاريف  23 10 230
 مصاريف االنتاج غري املباشرة 23 20 460
 تكلفة االنتاج 23 80 1840
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 االنتاج حسب الطلبية -4

 حيث يريد اليت والكميات باملوصفات يريد ما لتنفيذ بالطلبية املؤسسة إىل العميل تتم عملية االنتاج عندما يتقدم
 احتساب إىل أوىل بدرجة عمل، حيث هتذف املؤسسة من خالل هذه العملية أمر إىل املؤسسة يف الطلبية هذه ترتجم
 تصريح أو أمر هو العمل املنتج، فأمر من وحدات عدة أو واحدة وحدة من تتكون قد اليت الواحدة الطلبية إنتاج كلفة
 ويتم اإلنتاج، قسم إىل اإلنتاج ومراقبة التخطيط قسم من األمر هذا يصدر حمددة، وبكمية مبوصفات معني منتج بإنتاج
 .منها لالنتهاء املقدر والوقت اإلنتاجية بالعملية البدا تاريخ حتديد

  :منها نذكر اخلصائص ببعض الطلبيات االنتاج حسب يتميز كما
 ؛ختزينها أي كل ما يتج يباع بغرض وليس العمالء قبل من حمددة طلبيات على بناء اإلنتاج يتم -

 الفرتة؛ خالل املنجزة الطلبيات جمموعة خيص املباشرة غري األعباء جدول -
 ؛اآلخر األمر عن خيتلف أمر وكل الزبائن يطلبها موصفات ذا متنوع بطبيعته اإلنتاج يكون أن -
 ؛التكلفة وحدة ومتثل بذاهتا وقائمة غريه، املستقلة عن شخصيته له إنتاجي أمر كل  إن -
 ؛الطلبية وحجم املطلوبة املواصفات حتددها اإلنتاجية مراكز على اإلنتاج مير -
 ؛العمل من باالنتهاء ولكن بالفرتة اإلنتاجي لألمر التكلفة حتديد يرتبط ال -
 ؛التكاليف من نصيبه حتميل بعد األمر تكلفة إىل التوصل النظام هذا وفق يتم -
 .حدة على أمر كل  من االنتهاء عند تقرير يقوم -

 :منها نذكر األهداف، بعض حتقيق إىل الطلبيات املؤسسة من تطبيق االنتاج حسب سعىت
 خسارة؛ أو ربح من أمر كل  أعمال نتيجة حتديد من املؤسسة إدارة ميكن -
 ؛التحكم فيها وختفيضها اجل من التكاليف عناصر على الرقابة حتقيق -
 الفعلية التكاليف بني املقارنة طريق عن التكلفة عناصر من عنصر لكل كفؤ  وبشكل األمثل االستخدام -
 له؛ مقدما احملددة التكاليف مع أمر لكل

 .اجلديدة اإلنتاجية األوامر تسعري يف سابقة إنتاج بأوامر اخلاصة البيانات استخدام -
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 09التمرين رقم 
أفريل  لشهر الفرتة احملاسبية خالل التاليتني الطلبيتني إنتاج مت حيث بنظام الطلبيات مؤسسة االكرام تعمل

 من  240 :رقم الطلبية بينما ؛ X1 باملادة املشرتاة إنتاجها يتم A املنتج من  230 :رقم الطلبية أن حيث ،2020

 :يلي كما الدورة املتعلقة هبذه والبيانات X2 املشرتاة باملادة إنتاجها يتم B املنتج

 المباشرة األعباء  .1

 المباشرة غير األعباء توزيع جدول .2

  :المطلوب
 املباشرة؟ غري األعباء توزيع جدول إمتام -

 ؟X1 & X2املادتني  شراء تكلفة حساب -

 ؟240و 230  الطلبيتني إنتاج تكلفة حساب -
 ؟240و 230للطلبيتني  التحليلية والنتيجة التكلفة سعر حساب -

 من دج 35.000ب ة، اذا علمت ان املؤسسة حققت رحبا قدرحساب النتيجة التحليليلة الصافي -

 العناصر اإلضافية وأن دج 7.700 املعتربة غري األعباء وأن الدورة، هذه خالل املسلمة الطلبيات

   دج. 8.600تساوي
 

 
 

 مصاريف توزيع

 الوحدة

البيع  سعر
 الوحدة

 المنتجة الوحدات

 والمباعة

 الساعة تكلفة

 الواحدة

 عمل ساعة

 مباشرة

 مصاريف شراء

 الوحدة
شراء  سعر

 الوحدة
 المواد االولية

 رقم

 الطلبية

 دج 12
 وحدة 500 دج 425

 سا/دج 20
 ساعة 250

 كلغ/دج 5
 230 كلغ  3.500 دج 39

 240 كلغ  1.300 دج 27 ساعة 170 وحدة 350 دج 320

 الشراء 01الورشة  02الورشة  التوزيع
 االقسام

 البيان
 الثانوي التوزيع مجموع 30.000 18.000 25.000 48.000

 رقم دج 100

 األعمال

ساعات عمل 
 مباشرة

 القياس وحدة طبيعة كلغ مداة مشرتات وحدات منتجة

 القياس وحدات عدد 10.000 1.500 500 6.000
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 09التمرين رقم حل 
 المباشرة غير األعباء توزيع اعداد جدول .1

 ؟X1 & X2المادتين  شراء تكلفة حساب  .2

 240و 230للطلبيتين  إنتاج تكلفة حساب .3

 

 
 

 الشراء 01الورشة  02الورشة  التوزيع
 االقسام

 البيان
 الثانوي التوزيع جمموع 30.000 18.000 25.000 35.000

 القياس وحدة طبيعة كلغ مداة مشرتات وحدات منتجة ساعات عمل مباشرة األعمال رقم دج 100

 القياس وحدات عدد 10.000 1.500 500 7.000

 القياس وحدات تكلفة 3 12 50 5

X2 X1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 مثن الشراء 3.500 39 136.500 1.300 27 35.100

 الشراء املباشرةمصاريف  3.500 5 17.500 1.300 5 6.500
 مصاريف الشراء غري املباشرة 3.500 3 10.500 1.300 3 3.900

 تكلفة الشراء 3.500 47 164.500 1.300 35 45.500

 230رقم  الطلبية 240رقم  الطلبية
 البيان

 ك ت.و ق ك ت.و ق

 تكلفة شراء املواد املستعملة 3500 47 164.500 1.300 35 45.500

 مصاريف االنتاج املباشرة 250 20 5.000 170 20 3.400

مصاريف االنتاج غري  01الورشة  500 12 6.000 350 12 4.200
 02الورشة  250 50 12.500 170 50 8.500 املباشرة

 تكلفة االنتاج 500 376 188.000 350 176 61.600
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 240و 230للطلبيتين  التكلفة سعر حساب .4

 

 240و 230للطلبيتين  التحليلية النتيجة حساب .5

 سعر التكلفة –النتيجة التحليلية= رقم االعمال 
  230النتيجة التحليلية للطلبية : 

 دج7.875=  دج204.625 –دج  212.500=  204.625 –( 425×  500)
  240النتيجة التحليلية للطلبية : 

 دج 40.800 = دج 71.400  –دج  112.200= 71.400 –( 320×  350)
  االجمالية: النتيجة التحليلية 

 دج 48.675دج =  40800دج + 7.875
 الصافية التحليلية النتيجة حساب .6

 
 

 سعر التكلفة جدول
 230رقم  الطلبية 240رقم  الطلبية

 البيان
 ك ت.و ق ك ت.و ق

 تكلفة انتاج املنتجات املباعة 500 376 188.000 350 176 61.600
 املباشرةالتوزيع  مصاريف  500 12 6.000 350 12 4.200

 غري املباشرة التوزيع  مصاريف  2125 5 10.625 1120 5 5.600

 سعر التكلفة 500 409,25 204.625 350 204 71.400

 المبالغ البيان
 دج 7.875 230 رقم نتيجة الطلبية
 دج 40.800 240 رقم نتيجة الطلبية

 دج 35.000 خالل الدورةنتيجة الطلبيات االخرى 
 دج 8.600 اإلضافية )+( العناصر

 دج( 7.700)  (-المعتبرة ) غير األعباء
 دج 84.575 النتيجة التحليلية الصافية
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 الفضالت والمهمالت -5

مصطلح منهم ة عند طرح الفضالت واملهمالت كمصطلحني مرتادفني، ولكن احلقيقة ان لكل يف العاد
 تعريف وخصائص حمددة.

 وال: المهمالت أ
 الرتكيبة يف ةظاهر  غري أو اخلارجي شكلها يف ةظاهر  بو عي اليت هبا نتجاتي املأعيوب  هبا اليت املنتجات هي
اليت  او ال تتطابق مواصفاهتا مع املوصفات العادية واملطلوبة للزبائن، مثل االواين الفخارية او البالستيكية ،اإلنتاجية

تظهر فيها سقوق او إعوجاج بسيط، ويف العديد من احلاالت ال يتم التخلص منها، بل تستخدم يف املؤسسة 
فهذه املنتجات لديها  الغراض اخرى، او قد تباع بامثان منخفضة مقارنة باملنتجات املماثلة واليت حالتها جيدة.

 عليها اإلنفاق أو العيب، ذلك تعديل دون مباشرة اتوزيعه فممكن خاصة معاملة جيب معاملتها لذلكطبيعة خاصة 

 .الورشات إىل جديد من إعادهتا و تعديلها قرار اختاذ حالة أعباء إضافية
 ثانيا: الفضالت 

و نصف مصنعة غري قابلة أو املنتجات تامة الصنع أبقايا من املواد االولية  قد ينتج خالل عملية االنتاج
واليت يتنج عنها لالستخدام، خاصة يف العلميات االنتاجية اليت تستلزم القطع والطحن والتفاعالت الكميائية، 

 اخل.ستبعاد بعض االجزاء من املواد االولية غري صاحلة لالستعمال، مثل اخلشب واالسفنج، اجللد...ا
                     منيز ثالثة حالت يف املعاجلة هي: الفضالت واملهمالت على حد سواء، حيثتعاجل و 

هذا النوع من الفضالت ليس هلا فائدة يف األعمال وال البيع،  أوال: الفضالت والمهالت التي نتخلص منها:
، وتعترب أحد عناصر التكاليف للمنتوجات التامة ونصف املصنعة حتسب هلا مصاريف التنظيف والشحن والنقل،

وذلك حسب املعادلة  مصاريف التخلص من هذه الفضالت يف تكلفة اإلنتاج التام أو نصف املصنعحيث تدخل 
 التالية:

الفضالت  التخلص منتكلفة اإلنتاج )التام أو نصف المصنع( = أعباء اإلنتاج العادية + المصاريف 
 والمهمالت الضائعة

اإلنتاج على فضالت ومهمالت ميكن إستعماهلا يف قد حتصل يف عملية ثانيا: الفضالت والمهمالت المسترجعة:
ة هذه الفصالت واملهمالت اليت تعني بشكل تقرييب حسب أسعار السوق أو بشكل منفس املؤسسة وبالتايل فقي

 وهنا منيز مايلي: ،اليت تنتجها املؤسسةيف املنتوجات كمواد أولية   تدخل تقديري،
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 المسترجعة الفضالت تكلفة – اإلنتاج أعباء مجموع =التام اإلنتاج تكلفة
 

 المعالجة مصاريف + المعوضة المواد تكلفة =  المسترجعة الفضالت تكلفة
 

 التكلفة الوسطية املرجحة× معوضة  مادة كغ = المعوضة المواد تكلفة
 ثالثا: الفضالت والمهمالت المباعة:

 من املباعة الفضالت إنتاج تكلفة تطرح وهنامالت، ويف العديد من احلاالت قد تباع هذه الفضالت وامله

 الذي تنتج عنه، حيث ان  للمنتوج اإلنتاج تكلفة
 المباعة الفضالت إنتاج تكلفة – اإلنتاج أعباء مجموع = التام اإلنتاج تكلفة

 

 (التوزيع مصاريف + الربح هامش) – للفضالت المحتمل البيع سعر = المباعة الفضالت تكلفة
 احملاسبة املالية:يف مالحظة: 

 املخزن اإلنتاج قيمة /724 ح إىل المباعة الفضالت إنتاج تكلفة تضاف. 

  قيمة اإلنتاج املخزن 724إىل ح/  تكلفة الفضالت المسترجعةاملالية تضاف 
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 10التمرين رقم 
 وفقا للمسار التايل: B & A منتجني بإنتاج مؤسسة تقوم

 فضالت اإلنتاج عملية خلفت وقد X1 األولية املادة باستعمال A مصنع النصف املنتج بإنتاج تقوم :1الورشة 

 دج؛ 1386 مببلغ منها التخلص يتم سوف
 إنتاج عملية خلفت وقد X2 األولية واملادة A مصنع النصف املنتج باستعمال B التام املنتج إنتاج يتم :2 الورشة

 اإلنتاجية؛ العملية يف اسرتجاعها يتم سوف وفضالت حمتمل، بسعر بيعها ميكن فضالت B املنتج
دج، مت احلصول  390بعد حتمل مصاريف معاجلة مباشرة بقيمة  املسرتجعة، الفضالت معاجلةمهمتها : 3 الورشة
 .X2كلغ من املادة   20كلغ من الفضالت واليت تعوض بعد معاجلتها   100على 

 ويف هناية الدورة كانت املعلومات احملاسبية كمايلي:
 المدة أول مخزون: 

 غ؛لللك/ دج 250 :بـ غلك X1 :100 المادة -

 غ؛لللك/ دج 188 :بـ غلكX2 : 80 المادة -

 للوحدة؛/ دج 400 :ـب وحدة A: 100المنتج  -

 .للوحدة /دج 1275 :ب وحدة B : 80المنتج -
 المشتريات: 

 غ؛لللك/ دج 250 :بـ غلك X1 :100 المادة -

 لغ؛للك/ دج 188 :بـ غلكX2 : 80 المادة -

 .غلللك/دج 10: املباشرة الشراء مصاريفبلغت  -

 واإلنتاج االستعماالت 
 .X1املادة من كغ 200 باستعمال A املنتج من وحدة 150 إنتاج مت -

 . X2املادة منكلغ   300و Aمن املنتج  كغ 200 باستعمال B املنتج من وحدة 100 إنتاج مت -

 B التام للمنتج والباقي A مصنع النصف للمنتج ساعة 100 منها عة،سا 350 اإلمجالية الساعات عدد بلغت -
 .الواحدة للساعة دج 06 بسعر
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 المبيعات: 

 .%20دج للوحدة، هبامش ربح ومصاريف التوزيع يقدر بـ  8وحدة من الفضالت بـ  200 -
  للوحدة؛ دج 1600 بسعر B املنتج من وحدة120  -
 .دج 6000 :ب B للمنتج اإلمجالية التوزيع مصاريف تقدر -
 (:حقيقي) المدة آخر مخزون 
  X1 املادة : كغ؛100 -

   X2 املادة : كغ؛30 -

 وحدة؛ A 48املنتج نصف مصنع  -
 وحدة؛ B 63املنتج  -

 ومبلغمعترب  غري كأعباء دج 4000 مبلغ االعتبار بعني األخذ مع التايل اجلدول يف ملخصة: المباشرة غير األعباء 

 .إضافية كعناصر دج 3626.5

 :المطلوب
 املباشرة؛ غري األعباء توزيع جدول إمتام -
 ؛X2و  X1املادتني  شراء تكلفة حساب -
 ؛Aمصنع  النصف املنتج إنتاج تكلفة حساب -
 واملسرتجعة؛ املباعة الفضالت تكلفة حتديد مع B التام املنتج إنتاج تكلفة حساب -
 ؛Bالتام  للمنتج التحليلية والنتيجة التكلفة سعر حساب -
 اجلرد؛ فوارق حساب -
 .الصافية التحليلية النتيجة حساب -

 .املدة أول خمزون مع اإلدخاالت جملموع املرجحة الوسطية بالتكلفة واملنتجات األولية املواد خمرجات تقيم مالحظة:
 

 

 الشراء 01الورشة  02الورشة  03الورشة  التوزيع
 االقسام

 البيان
 الثانوي التوزيع جمموع دج 25.800 دج 9.000 دج 11.200 دج444 دج 8.000

وحدات مباعة 
  Bمن 

 كلغ مادة معوضة
ساعات عمل 

 مباشرة
 وحدات منتجة

كلغ مداة 
 القياس وحدة طبيعة مشرتات
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 10التمرين رقم حل 
 المباشرة غير األعباء توزيع جدول إتمام: 

 (2-دج = )24.797 –( 55.1×450= ) التموين لقسم األقسام فرق *
 األولية  المواد شراء تكلفة حسابX1 وX2: 

 :X1فرق التحميل للمادة   -
(300  ×260.07 )-78.020 + =1 

 :X2فرق التحميل للمادة  -
(330  ×200.95 )-66.315  =-1.5 

 

 الشراء 01الورشة  02الورشة  03الورشة  التوزيع
 االقسام

 البيان
 الثانوي التوزيع جمموع دج24.797 دج 9.000 دج 10.295 دج429 دج 6.000

 القياس وحدة طبيعة كلغ مداة مشرتات وحدات منتجة ساعات عمل مباشرة كلغ مادة معوضة  Bوحدات مباعة من 

 القياس وحدات عدد 450 150 250 20 120
 القياس وحدة تكلفة  60 41,18 21,45 50
   - *  فرق االقسام

X2 X1 ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 مثن الشراء 200 200 40.000 250 140 35.000

 مصاريف الشراء املباشرة 200 10 2.000 250 10 2.500
 املباشرةمصاريف الشراء غري  200 55.1 11.020 250 55.1 13.775

 تكلفة الشراء 200  53.020 250  51.275
 املدة أول خمزون 100 250 25.000 80 188 15.040
 المرجحة الوسطية التكلفة 300 260.07 78.020 330 200.95 66.315

 التحميل فرق 1+  1.5 -
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 مصنع النصف منتجلل اإلنتاج تكلفة حساب A 

 التام  منتجلل تكلفة حسابB 

 المباعة الفضالت تكلفة حساب: 
 الفضالت المباعة الوحدات عدد × البيع سعر = المحتمل البيع سعر

 دج 1.600دج =  08× وحدة  200 = المحتمل البيع سعر
 التوزيع ومصاريف الربح هامشمعدل ×  المحتمل البيع سعر= التوزيع ومصاريف الربح هامش

 البيان ك ت.و ق
 مستعملة أولية مواد شراء تكلفة 200 260.07 52.014

 املباشرة اإلنتاج مصاريف 100 6 600

 املباشرة غري اإلنتاج مصاريف 150 60 9.000

 التخلص مصاريف (+)  - - 1.386

 اإلنتاج تكلفة 150 420 63.000
 املدة أول خمزون 100 400 40.000
 المرجحة الوسطية التكلفة 250 412 103.000

 البيان ك ت.و ق
 Aاملنتج  200 412 80.400

 االستعماالت تكلفة
 X2املادة  300 200.95 60.285

 املباشرة اإلنتاج مصاريف 250 6 1.500

 املباشرة غري اإلنتاج مصاريف 250 41.18 10.295

  (-) مباعة فضالت تكلفة - - (1.280)

 (-) مسرتجعة فضالت تكلفة   - - (3.200)

 اإلنتاج تكلفة 100 1.500 150.000

 املدة أول خمزون 80 1.275 102.000
 المرجحة الوسطية التكلفة 180 1.400 252.000
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 دج 320=  %20× دج  1.600 = الربح هامش
 التوزيع مصاريف – الربح هامش - المحتمل البيع سعر = المباعة الفضالت تكلفة

 دج1.280دج =  0 -دج  320 –دج  1.600تكلفة الفضالت المباعة = 
 المسترجعة الفضالت تكلفة حساب 

 التكلفة الوسطية المرجحة× معوضة  مادة غلك = المعوضة المواد تكلفة
 دج 4.019دج =  200.95× كلغ   20= المعوضة المواد تكلفة

  المباشرة وغير المباشرة المعالجة مصاريف – المعوضة المواد تكلفة = المسترجعة  الفضالت كلفةت
 دج3.200دج =  429 –دج  390 –دج  4.019= المسترجعة  الفضالت كلفةت
 التام  منتجلل التكلفة سعر حسابB 

B ك ت.و ق البيان 

 املباعة املنتجات إنتاج تكلفة 120 1.400 168.000

 مصاريف التوزيع املباشرة 120 50 6.000

 مصاريف التوزيع غري املباشرة 120 50 6.000

 سعر التكلفة 120 1.500 180.000

 التام  منتجلل التحليلية النتيجة حسابB 
 سعر التكلفة –رقم األعمال  =النتيجة التحليلية 

 (1.500× وحدة  120) –دج(  1.600× وحدة  120)  =النتيجة التحليلية 
 دج 12.000=  180.000 -دج   192.000  =النتيجة التحليلية 

 التام  منتجلل الصافية التحليلية النتيجة حسابB 
 ال يوجد فرق اجلرد للمادتني  للمواد: الجرد فوارق حسابX1 وX2 
 للمنتجات الجرد فوارق حساب: 
 Aالمنتج نصف مصنع  -

 التام في مصنع النصف المنتج استعماالت – مصنع النصف اإلنتاج ( محاسبي + 1حاسبي = مخ )م( 2مخ )
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 وحدة 50وحدة =  200 –وحدة  150وحدة +  100 اسيب =حم( 2مخ )
 ( محاسبي2مخ ) –( حقيقي 2فرق الجرد = مخ )

 وحدات )عجز( 02وحدة =  50 –وحدة  48 فرق الجرد =
 دج 824دج =  412× وحدة  02قيمة عجز اجلرد = 

 Bالمنتج تام الصنع  -
 مبيعات الفترة – الفترة  اإلنتاج ( محاسبي + 1( محاسبي = مخ )2مخ )
  وحدة 60وحدة =  120 –وحدة  100وحدة +  80 اسيب =حم( 2مخ )

 ( محاسبي2مخ ) –( حقيقي 2فرق الجرد = مخ )
 وحدات )فائض( 03وحدة =  60 –وحدة  63 فرق الجرد =

 دج 4.200دج =  1.400× وحدة  03قيمة عجز اجلرد = 
 العناصر+  المعتبرة غير األعباء – اإلجمالية التحليلية النتيجة =Bالتام  منتجلل الصافية التحليلية

  للمنتجات  الجرد فرق±  للمواد الجرد فرق ± التحميل فرق±  األقسام فرق±  اإلضافية
 –دج  0.5 –دج  2 –دج 3.626.5دج + 4.000 –دج  B= 12.000الصافية للمنتج التام  التحليلية

 دج 15.000=  4.200دج +  824
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 11التمرين رقم 
 ، وفيما يلي املعلومات شهر فيفري:Nو M باستعمال مادتني أوليتني:، Bو Aوتبيع منتجني:  أكرممؤسسة  تتنج

 :مخزون أول مدة 
 دجB :11900دج،  إنتاج جاري  A :36900إنتاج جاري  -
 دج. 226985.6وحدة بامجايل B  :600دج، املنتج 343973.9وحدة بامجايل A:900املنتج  -
 :المشتريات 
 دج/كلغ 74بسعر  Nكلغ من   8000دج/كلغ، و 70بسعر  Mكلغ من   12000  -
 اإلنتاج واالستهالك: 
 Nكلغ من   1.7و Mكلغ من   2.4، حبيث كل وحدة منتجة تستهلك Aوحدة من  2700 -
  Nكلغ من 1.6و Mكلغ من   2.6، حبيث كل وحدة منتجة تستهلك Bوحدة من  1900 -
 اليد العاملة المباشرة: 

 .Aساعة ل  1100دج للساعة الواحدة، منها  35ساعة  بسعر  1900 -
  :المبيعات 
 .%15هبامش على سعر التكلفة  Aوحدة من  3200 -
 .%20هبامش إمجايل  Bحدة من و  2000 -

  :مخزون آخر مدة 
 دج B :13097.4دج، إنتاج جاري  A :15482.6إنتاج جاري  -
 وحدة. B  :495وحدة، املنتج  A :403املنتج  -
   :فضالت 
 دج. 35000مت التخلص منها مببلغ  Aاملنتج  -
 .   %15دج للكلغ، هبامش ربح  64كلغ، بسعر بيع حمتمل 850قدرت  فقد B املنتج -

 :األعباء غير المباشرة 
دج عناصر إضافية: 18551.4دج أعباء غري معتربة و  12536تظهر يف اجلدول التايل، أخذا بعني االعتبار   

 البيان إدارة صيانة تموين 1ورشة 2ورشة توزيع

 االوليتوزيع مجموع ال 95.154 115.500 44.868 35.769,6 54.062 15.446,4
 التوزيع إدارة ؟ 12% 18% 25% 25% 20%

 صيانة 5 ؟ 10 12 15 8 الثاني

 طبيعة وحدة القياس   كغ مادة مشرتاة كغ مستعمل وحدات منتجة وحدات مباعة
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 المطلوب: 
 ؟توزيع األعباء غري املباشرة، حساب خمتلف التكاليف، وسعر التكلفةإكمال جدول  -
  ؟حساب فوارق اجلرد والنتيجة التحليلية الصافية -

 خمزون اول املدة االخراجات تقيم بالتكلفة الوسيطية املرجحة + مالحظة:
 11التمرين رقم حل 

  األعباء غير المباشرة:جدول 

5+ )  95.154قسم االدارة = 

50
 قسم الصيانة(×   

 قسم االدارة(×  12%) +  115.500قسم الصيانة = 
 دج 128.460دج                    قسم الصيانة =  108.000قسم االدارة = 

 تكلفة الشراء 

  
 

 البيان إدارة صيانة تموين 1ورشة 2ورشة توزيع

 االوليمجموع التوزيع  95.154 115.500 44.868 6 ,35.769 54.062 4 ,15.446
 التوزيع إدارة (108.000) 12.960 19.440 27.000 27.000 21.600

 صيانة 12.846 (128.460) 25.692 30.830,4 38.538 20.553,6 الثاني

 الثانيمجموع التوزيع  0 0 90.000 93.600 119.600 57.600

 وحدات مباعة
وحدات 
 منتجة

 كغ مستعمل
كغ مادة 

 مشرتاة
 طبيعة وحدة القياس  

 عدد وحدات القياس   20.000 19.050 4.600 5.200
 تكلفة وحدات القياس   4.5 4.91 26 11.08

 فرق االقسام    (64.5)  16

N M ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 مثن الشراء 12.000 70 840.000 8.000 74 592.000

 مصاريف الشراء غري املباشرة 12.000 4.5 54.000 8.000 4.5 36.000

 تكلفة الشراء 12.000 74.5 894.000 8.000 78.5 628.000
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 تكلفة االنتاج 

 عر التكلفةس 

  التحليليةحساب النتيجة 
 Aللمنتج  سعر التكلفة A  +15%  =1.15للمنتج  = سعر التكلفة Aحساب رقم االعمال للمنتج  -

 دج 1.478.550,4=  دج A  =1.15  ×1.285.696رقم االعمال للمنتج 

B A ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

368.030 74,5 4.940 482.760 74,5 6.480 M شراء  تكلفة
 N 4.590 78,5 360.315 3.040 78,5 238.640 المواد االولية

 املباشرة اإلنتاج مصاريف 1.100 35 38.500 800 35 28.000

39.181,8 4,19 7.980 54.353.7 4,19 11.070 
الورشة 

 اإلنتاج مصاريف 01

 2.700 26 70.200 1.900 26 49.400 املباشرة غري
الورشة 

02 

 جمموع اعباء االنتاج  1.006.128,7  723.251,8
 + انتاج جاري يف بداية املدة   36.900   11.900

 انتاج جاري يف هناية املدة -   (15.482,6)    (13.097,4 
 A+ فصالت املنتج    35.000 -

 Bفضالت املنتج  - - (46.240)
 تكلفة انتاح الفرتة 2.700 393,53 1.062.546,1 1.900 355,69 675.814,4
 خمزون اول املدة 900  343.973,9 600  226.985,6
 الوسطية المرجحةالتكلفة  3.600 390,7 1.406.520 2.500 362,12 902.800

B A ك ت.و ق ك ت.و ق البيان 

 تكلفة االنتاج املباع 3.200 390,7 1.250.240 2.000 362,12 722.240

 غري املباشرة التوزيعمصاريف  3.200  35.456 2.000  22.160

 سعر التكلفة 3.200 401.78 1.285.696 2.000 372.2 744.400
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  B رقم االعمال للمنتج  B  +20%= سعر التكلفة للمنتج  Bحساب رقم االعمال للمنتج  -
 B= سعر التكلفة للمنتج  Bرقم االعمال للمنتج  80%

B  =𝟕𝟒𝟒.𝟒𝟎𝟎رقم االعمال للمنتج 

𝟎.𝟖
 دج 930.500=  

 دج A  =15%  ×1.285.696  =192.854,4لنتيجة التحليلية للمنتج ا
 دج B  =20%  ×930.500  =186.100النتيجة التحليلية للمنتج 

 دج 378.954,4دج =  186.100دج +  192.854,4النتيجة التحليلية االجمالية = 
  التحليلية الصافية النتيجةحساب 

 فوارق الجرد -
 B A البيان

 600 900 1مخ 
 1.900 2.700 ادخاالت
 2.500 3.600 المجموع
 2.000 3.200 اخراجات

 500 400 مخزون نهاية المدة المحاسبي
 495 403 مخزون نهاية المدة المحاسبي

 362,12( × 5)  390,7×  3 التكلفة الوسطية المرجحة× الفرق 
 (1.805,65) 1.172,1 قيمة الفرق

 (633,55)  اجمالي الفرق  )عجز(
 

  التحليلية الصافية النتيجةحساب  -

  اإلضافية العناصر+  المعتبرة غير األعباء – اإلجمالية التحليلية = النتيجة التحليلية الصافية النتيجة
  للمنتجات  الجرد فرق±  للمواد الجرد فرق ± التحميل فرق±  األقسام فرق± 

 633,55 - 64,5 – 12.536 – 18.551,4دج +  378.954,4 = التحليلية الصافية النتيجة

 384.287,75 = التحليلية الصافية النتيجة
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 االنشطة سأسا على التكاليف طريقة: 08احملاضرة 

 على:بعد االنتهاء من احملاضرة يكون الطالب قد تعرف أهداف المحاضرة: 

 ماهو نظام حماسبة التكاليف على اساس االنشطة؛-
 النشطة؛اما هي مقوماته واالسس اليت تقوم عليها حماسبة التكاليف على اساس -
 كيفيات تطبيق حماسبة التكاليف على اساس االنشطة؛-
 مميزاته وحمددات تطبيق حماسبة التكاليف على اساس االنشطة.-

املباشرة اليت االنشطة على فلسفة جديدة ملعاجلة التكاليف غري  أساس على التكاليف تقوم طريقة طريقة
أصبحت متثل اجلزاء األكرب واالهم يف بنية التكاليف اإلمجالية، وذلك بتوظيف مفاهيم جديدة تساعد على توضيح 
طريقة تتبع هذه التكاليف اليت تعد غري واضحة املسار وذلك لعدم ارتباطها مباشرة باملنتج أو باخلدمة واستخدام 

 نظمة التقليدية.مفاهيم جديدة ساعدت على ختطي ثغرات األ
نظام  امن معلومات بالدقة والوضوح، هذا ما جعلهاالنشطة  أساس على التكاليف طريقةتتسم خمرجات 
فقط، فاإلدارة أصبحت تعتمد على هذا النظام يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية  ةكلفوي  طريقةإداري تسيريي وليس 

 اليت من شأهنا حتديد مستقبل املؤسسة.
 على أساس األنشطة محاسبة التكاليفأساسيات  -1

 أوال: النشاط
 طبيعة هلا اليت املهام من جمموعة أو حمددة يعترب النشاط الركيزة االساسية هلذا النظام، فالنشاط هو مهمة

 النشاطجند  وشاملة ودقيقة مميزة جد بنظرة، معني منتج إلعداد قيمة بإضافة الطبيعة هذه تسمح حيث مكتملة،
 :التالية بالعناصر تتميز أولية مهام جمموعة» بأنه األساس هذا على Philippe Lorino وعرفه كنظام

 ؛منفذة من قبل شخص أو جمموعة -
 ؛استعمال مهارات ذات نوعية متخصصة -
 ؛متجانسني متاما يف وجهة النظر اجتاه تصرف التكلفة واألداء -
 ؛(تزودنا باملخرجات مثل )كفاءة وأهلية املوردين...اخل -
 ؛خدمات ومنتجات إىل زبائن سواء داخلني أو خارجنيتقدم  -
 «.(اخلابتدأ من سـلة من العناصر اليت تدخل يف إنتاج السلعة أو اخلدمة مثـل )العمل، اآلالت معلومات.. -

 
 



 طةطريقة التكاليف على أساس االنش: 08احملاضرة 

 96   التكاليف حماسبة طرق: الثالثاحملور  

 تصنيف االنشطةثانيا: 
مفكر  كل  لدى التصنيف معايري الختالف وذلك األنشطة، تصنيف خيص فيما النظر وجهات تعددت لقد
يف سلسلة القيمة، وقسم  االنشطة  Porterولكن اهم تصنيف هو الذي طرحه  لآلخرين، بالنسبة نظرته واختالف

 اىل:
 أنشطة مخسة من وتتكون لإلنتاج الضرورية األنشطة هي :رئيسية أولية األنشطة: 

 ؛اخل...املعلومات مجع املواد، ختزين :الداخلي اإلمداد -
 ؛اخل...الفروع تأسيس والرتكيب، التجميع العناصر، من توليفة إنتاج :اإلنتاج -
 ؛اخل…التقارير إعداد طلبيات، تنفيذ :الخارجي اإلمداد -
 عن وفتح حبث واخلدمات، املنتجات عرض إشهار، ختفيضات، منح البيع، دعم :والبيع التسويق -

 ؛اخل...أسواق
 .اخل...وتركيب والصيانة التصليح الزبائن، مساعدة من البيع بعد ما خدمات يف تتمثل :خدمات -

 وهي الرئيسية األنشطة عمل وتساعد تدعم اليت األنشطة هي :مساعدة ثانوية األنشطة: 
 ؛اخل...املسامهات إىل باإلضافة عالقات التخطيط، متويل،: للمنظمة التحتية البنية -
 ؛اخل...املكافآت منح تكوين، توظيف،: البشرية الموارد تسيير -
 الدراسات املواد، على األحباث املسارات، تصور باالختبارات، القيام املنتجات، تصور: التكنولوجي التطوير -

 ؛اخل...السوقية
 .اخل...واإلشهار الدعاية خدمات، على احلصول اآلالت، املواد، شراء: التموين -

 ثالثا: المسارات
 هدف لتلبية رابط بينهم توجد األنشطة من مزيج» انه على Processus عليه يصطلح ما أو املسار يعرف

 ومنيز هنا بني: .العمالء إىل هناية يف وتسلميها خدمات أو سلع إنتاج يف املسامهة يف يتمثل مشرتك
 :هي اليت تقود مباشرة إىل الزبون النهائي على سبيل املثال: مسار حمدد للطلبيات، التوزيع،  المسارات الرئيسية

 فوتره، حتصيل...اخل.

 هي اليت تساعد من جهة وبطريقة مباشرة أعمال املسارات الرئيسية على سبيل املثال:  الداعمة: المسارات
 مسار اختيار موظفني جدد...اخل.

 رابعا: مسببات التكلفة
 يسمح عامل»  انه على التكلفة مسبب يعرف Inducteur de coût عليه يصطلح ما أو التكلفة بمسب

 بني ترابط عالقة وجود على يدل ما هذاوالنشاط،  احملرض بني ترابط وجود جيب النشاط، تكلفة يف التغري بتفسري
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 أو واملنتجات النشاط مستوى على احملققة تكاليف بني الرابط يعترب انه إىل باإلضافة بالنشاط، والقيام التكلف مسبب
  .معينة لعوامل وخيضع صعب اختياره جيعله هذا اخلدمات

 عليها، تؤثر أو التكاليف حدوث إىل تؤدي اليت احملددة األحداث أو العوامل هو جمموعة التكلفة فمسبب
 :التالية الشروط فيه تتوافر أن وجيب

 ؛للقياس قابلة يكون أن -
 ؛املنتج تكلفة قياس ميكن حىت منتج كل  على للتخصيص قابلة يكون أن -
 .تكلفة جممع لكل للتكلفة واحد مسبب اختيار جيب -

 غرض التكلفة أوهدف  رابعا:
 عليه حتمل الذي كان  مهما أخر عنصر أي أو اخلدمات أو املنتجات كل  هي التكلفة هدف بساطة بكل

 .ويتحملها تكاليف خيلق عنصر كل  أو احملققة، التكاليف
 خطوات تطبيق محاسبة التكاليف على أساس األنشطة -2

 حسب يتقدمها واالفرتاضات املبادئ من جمموعة على األنشطة أساس على التكاليف نظام حماسبة يقوم
  :مها مبدأين األمهية
 تكاليف حدوث يسبب املوارد اقتناء وان املوارد تستهلك األنشطة إن. 
 األنشطة تستهلك الزبائن أو املنتجات إن. 

 املنتجات وتوزيع وإنتاج تصميم عملية أن فكرة على األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام يقوم حيث
 حتقق فالتكاليف املوارد، واستخدام بشراء يتسبب األنشطة هبذه القيام وان األنشطة من العديد تتطلب واخلدمات

 تولد املوارد أن هو األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام فمنطق واستخدامها، السلع هذه شراء بعملية
 .األنشطة تستهلك واملنتجات املوارد تستهلك األنشطة وان املنتجات

 املراحل تتبع ميكن عمله ميكانيزم ومعرفة األنشطة أساس على التكاليف حماسبة نظام تصميم إىل وللوصول
 :التالية

 األنشطة وتحليل تحديد: األولى المرحلة
 خدمة أداء أو منتج إلنتاج الالزمة لألنشطة نظامي بتحليل األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام يبدأ

  .اخلدمة أو املنتج إلنتاج الالزمة املوارد تستهلك اليت األنشطة كل  حتديد أي معينة،
 من بداء التصنيع عملية يف خطوة كل  بالتفصيل فيها تبني األنشطة تدفق خريطة إعداد بعدها يتم حيث

 خاصة اخلريطة هذه على شيء كل  تسجيل مراعاة مع النهائي، املنتج وتسويق فحص غاية إىل اخلام املواد استالم
 .املنتج يستهلكها اليت املورد لقيمة جيد مؤشر ألنه وذلك نشاط بكل القيام وقت
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 .تحليل وتصنيف األنشطة المضيفة للقيمة (: 05الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,Roman L.Weil & Michael W.Maher, COST MANAGEMENT : المصدر

2eédition, Éditions John Wiley & Sons Inc, New Jersey-USA, 2005, P 234 
 وذلك بطبيعتها قيمة تضيف ال قيمة تضيف كانت  إذا ما حسب وتصنف دقيق حتليل األنشطة هذه حتلل

 املنتج عن الزبون رضاء من اإلشكال من شكل بأي إنقاص إىل يؤدي النشاط هذا استبعاد هل التايل السؤال بطرح
 القيمة مفهوم وفق املؤسسة أنشطة تصنيف يتم حيث اإلجابة، على النشاط هذا مصري يتوقف حيث النهائي؟
 ميكن ال بدونه الذي األولية املواد استالم نشاط مثل قيمة تضيف اليت األنشطة تضم األوىل جمموعتني إىل املضافة
 اليت املنفعة ختفيض إىل البعيد املدى وعلى يؤدي اجملموعة هذه أنشطة من نشاط أي عن فالتخلي باإلنتاج، القيام

 األنشطة هذه التخزين، نشاط مثل قيمة تضيف ال اليت األنشطة تضم الثانية واجملموعة للمستهلك، املنتج حيققها
 وإعادة إلغاؤها املؤسسة مصلحة من لذلك للمستهلك املنتج حيققها اليت املنفعة ختفيض دون تكلفتها ختفيض ميكن
 .ممكنة كفاءة  وأعلى وتكلفة وقت بأقل األنشطة تنفيذ يضمن مبا العمليات ترتيب

 تكلفة ومستوى أداء كل نشاطالمرحلة الثانية: تحديد 
 من اإلنتاجية العوامل هذه تتكون حيث النشاط، هذا لتنفيذ املوظفة العوامل مجيع نشاط كل  تكلفة تتضمن

 .وتتبعها استخدامها ميكن أخرى وموارد آيل، حاسب نظم آالت، أفراد،
 املوارد بني السببية العالقة فحص خالل من األنشطة على املوارد باستخدام اخلاصة التكاليف تتبع يتم
 يتم مقدار لكل هام مقياسا فهو العالقة، هذه لتحديد الرئيسي احملور التكلفة مسبب ويعد نشاط، كل  وخمرجات
 .النشاط من خمرجات وحدة لكل( املوارد) اإلنتاج عوامل من استخدامه

 المرحلة الثالثة: تحديد مراكز النشاط
 من املئات بل العشرات هناك يكون أن ميكن انه لنا يتضح األوىل، املرحلة يف األنشطة بتحديد القيام بعد

 من جزء بأنه مستقل نشاط مركز أهنا على األنشطة هذه مع التعامل جيب لذلك الواحدة، املؤسسة يف األنشطة
 حالة يف انه يتضح التعريف هذا خالل ومن. مستقل بشكل تكلفته عن التقرير إىل اإلدارة حتتاج اإلنتاجية العملية

 األنشطة

 التحليل والتصنيف

 أنشطة ذات قيمة مضافة األنشطة ال تضيف قيمة

ييـم
 تـق

ادة
 إعـ
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 خاصة الشركات من للعديد بالنسبة اقتصاديا يعد ال قد فهذا مستقل نشاط مركز بأنه حدا على نشاط كل  معاملة
 باملسار يدعى ما أو واحد نشاط مركز يف يبعضها عالقة هلل أنشطة عدة جتميع يتم ما عادة لذلك منها، الكبرية
 .التفصيل و التسجيل تكاليف لتخفيف وذلك

 نموذج نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة : (06رقم ) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Patrick Boisselier, Contrôle de gestion, Éditions Vuibert, Paris :المصدر

France 2005, P204 
 

 المرحلة الرابعة: اختيار مسببات التكاليف
 حدوث إىل تؤدي اليت احملددة األحداث أو العوامل جمموعة» انه على التكلفة مسبب عرفنا وان سبق كما

 حتديد خالل من يتحقق األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام جناح فان بتايل ،«...عليها تؤثر أو التكاليف
 .خدمة أو ومنتج نشاط للكل التكاليف مسببات

 مجــموع التـــــكالــــــــــيف

 تكاليف مباشــرة تكاليف غير مباشــرة

1القسم  2القسم   3القسم    
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  2     

تكاليف 

1النشاط   

تكاليف 

  2النشاط

تكاليف 

3النشاط   

تكاليف 

4النشاط   

تكاليف 
5النشاط   

  C تكاليف المنتج  B تكاليف المنتج Aتكاليف المنتج 

 نشاط

  3     

 نشاط

  1     

 نشاط

  2     

 نشاط

  4     

 نشاط

  3     

 نشاط

  5     

 نشاط
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 األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام تطبيق من املتوقعة املنفعة تعظيم على املؤسسة تعمل حيث
 يتوقف الدقة من املتميز املستوى وهذا النظام، خمرجات به تتميز الذي الدقة مستوى يف املنفعة هذه تتمثل حيث
 .التكلفة مسببات حتديد كفاءة  على األمر احلقيقة يف حتقيقه

 األوىل مرحلتني على التكاليف ختصيص يف تتمثل األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام طبيعة إن
  :يلي كما  للمرحلتني التكلفة مسببات استعراض يتوجب لذا املنتجات على والثانية األنشطة حسب

 يف التكلفة جمموعات إىل املدخالت تكاليف تتبع املرحلة هذه يف يتم :األولى للمرحلة التكلفة مسببات
 مركز بكل اخلاصة املبالغ حتدد حيث املركز ذلك يف املنجزة األنشطة أو النشاط متثل جمموعة وكل نشاط مركز كل

 مسبب كان  وكلما مباشرة، التكاليف تتبع على القدرة عدم حالة يف وذلك املستعمل التكلفة مسببا حسب نشاط
 .اكرب بدقة األنشطة تكلفة تسجيل أمكن كلما  مالئما التكلفة

 عليها يقوم اليت العوامل أهم من الثانية املرحلة يف التكلفة مسببات تعد :الثانية للمرحلة التكلفة مسببات
 تسجيل يف الدقة مدى حيدد وعددها املسببات هذه نوع إن إذ األنشطة، أساس على  التكاليف حماسبة نظام

 .املنتج تكلفة
 المرحلة الخامسة: تحديد تكلفة أهداف التكلفة

 على التكاليف ختصيص تتم انه على بينا وان سبق كما  األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام يرتكز
 على األنشطة التكاليف ختصص الثانية املرحلة ويف األنشطة على التكاليف ختصص األوىل املرحلة ففي مرحلني
 كل  من للتكلفة النهائية األهداف هذه استفادة ملقدار طبقا وخدمات وزبائن منتجات من النهائية التكلفة أهداف
 التكلفة مسبب باستخدام نشاط للكل املباشرة غري للتكاليف معدل حتديد طريق عن العملية هذه وتتم نشاط،
 :التالية املعادلة حسب وذلك املناسب

جمموع تكاليف النشاط أو املسار
عدد مسببات التكاليف

=  تكفلة مسببات التكاليف

 
 وحدة تكلفة حتديد يتم انه أي الفردية، املنتجات على النشاط تكاليف لتخصيص املعدل هذا يستخدم

 بني املنتج وحدة سري حركة ضوء يف التتبع هذا ويعد الوحدة، هبذه الصلة ذات األنشطة مجيع بتتبع النهائي املنتج
  .الصنع تامة وحدة تصبح حىت تصنيعها بداية منذ األنشطة

 الغري التكاليف أو الصناعية أو اإلدارية التكاليف سواء املباشرة غري تكاليف أي على الصيغة هذه تستخدم
 .األخرى مباشرة
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 على أساس األنشطة مميزات وسلبيات محاسبة التكاليف -3
 هبذا اخلاصة املزايا فإن نسبيا طويلة لفرتة األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام تطبيق حالة يف

  :التايل النحو على توضيحها ميكن التطبيق
 بني املوارد ختصيص جمال يف أدق درجة لتحقيق اإلنتاج خطوط رحبية وهياكل مناذج يف تغري إحداث -

 ؛األنشطة
 باألنشطة التكاليف هذه ربط خالل من املوارد استخدام تكلفة على والرقابة الدقة من مرتفعة درجة حتقيق -

 ؛النشاط داخل استخدامها من بالعائد ومقارنتها هبا اخلاصة
 وأداة النشاط حلجم مقياسا يعترب والذي التكلفة، مسبب استخدام خالل من وبياناهتا الرقابة موقف تدعيم -
 ؛عليه والرقابة النشاط أداء لقياس
 الفرتة خالل نشاط بكل التكلفة مسبب معدالت يف التغري تفسري خالل من التكلفة لسلوك أدق دراسة -
 ؛بدائل بعدة املوازنة إعداد يف يساعد مما معينة، الزمنية
 والتكاليفية اإلدارية املعلومات نظم تطوير يف النشط تكلفة حماسبة أساس على التقديرية املوازنة إعداد يساعد -

 املسئولية لتقارير التقليدي الشكل حمل وإحالهلا
 وقواعد، اآللية احلاسبات استخدام من ميكن النشاط تكلفة حملاسبة طًبقا التقليدية التكاليف نظم تطوير -

 لتعظيم األنشطة بني املوارد وختصيص اختياره، يف اإلداري القرار فاعلية يدعم مما املتحركة واملصفوفات البيانات
 ؛املنفعة
 تضيف ال وأخرى للمنتج قيمة تضيف أنشطة إىل األنشطة حتليل على النشاط تكلفة حماسبة تطبيق يساعد -
 .الوقت إدارة مثل تقنية نظم ظل يف خاصة األخرية األنشطة حجم ختفيض أو استبعاد على يساعد مما قيمة،

 لتحقيقها يسعى اليت واألهداف األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام يقدمها اليت املزايا من بالرغم
  :يلي ما فـي واملتمثلة تطبيقه تعوق اليت حمددات بعض من خيلوا ال انه إال األوىل، بالدرجة املؤسسة ختدم واليت

 مسبب قدرة تناقص إىل يؤدي واحد، تكلفة مسبب واستخدام واحد نشاط يف املتجانسة األعمال جتميع -
 .اخلدمات أو املنتجات إىل املستهلكة االقتصادية للموارد الدقيق التتبع على التكلفة
 املرتقب والسلوك األنشطة تسلسل حول معروف فقط القليل زال ما فإنه النشاط تكلفة حماسبة تطبيق عند -
 مسببات متكاملة جمموعة توفري جبانب التسلسل هذا معرفة ضرورة النظام تطبيق ويتطلب. املؤسسة داخل منها لكل

 .نشاط لكل التكلفة
 نظرًا معينة مبنتجات املرتبطة التكاليف أنواع بعض األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام يستبعد -
 اخلدمات أو للمنتجات والتطوير البحوث تكاليف: مثل اخلدمات، أو املنتجات على ختصيصها إمكانية لعدم

 .التأكد عدم بعامل ترتبط إهنا حيث اجلديدة
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 التكاليف نظام عن والتخلي األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام بتبين املؤسسة إدارة ترتدد قد -
 من ذلك على التغلب وميكن املطلوبة املعلومات لتوفري أو للتغيري املؤسسة يف األقسام مقاومة أيًضا وهناك التقليدي،

 حدة من خيفف هذا كل  عليه، املوظفني وتدريب األقسام رؤساء ومشاركة اجلديد النظام بتبين اإلدارة إقناع خالل
 .للنظام املقاومة
 األعمال من وشبكة تقديرات على تعتمد داخلية معلومات النشاط تكلفة حماسبة عن الناجتة املعلومات تعترب -
 يف هبا االستعانة عند احلذر من بشيء املعلومات هذه تستخدم أن جيب ولذلك املؤسسة أنشطة بني حدوثها متوقع
 .املستقبلية اإلسرتاتيجية القرارات جمال

 التحسني ألسلوب املؤسسة إتباع الطويل األمد يف األنشطة أساس على  التكاليف حماسبة نظام جناح يعتمد -
 معلومات أنظمة قاعدة توافر مدى، على وفعالية بكفاءة مهامه حتقيق يف جناحه يتوقف كذلك  العمليات، يف املستمر

 .املالية وغري املالية للبيانات متكاملة قاعدة توفر متكاملة،
 مثل األنشطة، أساس على  التكاليف حماسبة نظام لتطبيق حتتاج ال معينة خبصائص تتميز اليت الشركات إن -

 على الرتكيز إىل حاجة يف جيعلهم مما قصرية، حياة دورة ذات منتجات إنتاج أو ثابت إنتاجي فن على االعتماد
 .املنتج تكلفة دقة وإمهال ذاته، املنتج يف تنافسية أكثر خصائص

 قياس يفضل ألنه نظرًا اخلدمة؛ أو املنتجات تكاليف لقياس معينة زمنية فرتة حتديد إىل املؤسسة تضطر قد -
 من ليس إنه حيث نسبًيا طويلة التشغيلية دورهتا تكون املنتجات بعض أن إال التشغيلية، دورته خالل املنتج رحبية

 .التكاليف لتخصيص املؤقتة املقاييس بعض تستخدم املؤسسة جيعل مما الربح لقياس حياهتا هناية حىت االنتظار املعقول
 تكاليفه دراسة يتطلب الذي األمر وصيانته تطويره تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة تطبيقه، تكاليف ارتفاع -

 .تطبيقه منافع إىل التطرق قبل
 اإلدارة قبل من التامة القناعة عدم هو نظام تطبيق أمام عائًقا تقف قد اليت احملددات أهم إن سبق ما ضوء يف

 صعوبة إلى باإلضافة هذا فلسفته، وفهم استيعاب لعدم نظًرا النظام هذا تطبيق وصعوبة العالية، وتكاليفه العليا

.التكاليف بعض مسببات تحديد
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 01التمرين رقم 
حيث يتطلب  3، م2م ،1تنتج مؤسسة منتجني اثنني "أ" و "ب" وذلك باستعمال ثالث أنواع من املواد األولية م

 .3وم 2، يف حني يتطلب إنتاج املنتج "ب" استعمال املادتني األوليتني م1إنتاج املنتج "أ" استعمال املادة األولية م
 حتصلنا على املعلومات التالية: 2020ويف هناية شهر أوت 

  :المشتريات 
 دج للكغ؛ 20بسعر  1املادة األولية م -
 دج للكغ؛ 18بسعر  2املادة األولية م -

 دج للكغ؛ 14بسعر  3املادة األولية م -
 مت استهالك كل املواد املشرتاة خالل عملية اإلنتاج؛ -
 دج موزعة وفق الكمية املشرتاة.  9300بلغت مصاريف الشراء املباشرة  -

  :اإلنتاج واالستعماالت 
  ؛1كغ من م  1,8كل وحدة من املنتج "أ" تستعمل  -
  ؛3كغ من م  1,4، و2كغ من م  0,7كل وحدة من املنتج "ب" تستعمل  -
 الوحدة الواحدة من "ب"؛ يتطلب إنتاج الوحدة الواحدة من املنتج "أ" ضعف املدة اليت يتطلبها إنتاج -
 دقيقة.  12كل وحدة من املنتج "ب" تتطلب  -

 :اليد العاملة المباشرة 
 ساعة للمنتج "ب".   130دج، منها  12,5ساعة بسعر  240بلغت الساعات اإلمجالية لليد العاملة  -

 :المبيعات 
 دج للوحدة؛ 60وحدة من "أ" بسعر  230 -
 دج للوحدة؛ 55وحدة من "ب" بسعر  600 -
 دج لـ "أ".  1500دج منها  4380بلغ إمجايل مصاريف التوزيع املباشرة  -

 المطلوب: 
  ؟التكاليف وسعر التكلفةحساب خمتلف 
  النتيجة التحليلية هلذه املؤسسة؟حساب 

  



 متنوعة متارين

105 

 02التمرين رقم 
  2م ،1نوعني من قطع السيارات الصناعية باستعمال مادتني من مشتقات احلديد م االكرامتنتج مؤسسة 

 . 2يف إنتاج أ 2و م  1يف إنتاج أ 1حبيث تستعمل م
 حتصلنا على املعلومات التالية:  2020ويف هناية شهر أفريل 

 خمزون أول الشهر العناصر
خمزون آخر 

 الشهر
 االنتاج مشرتيات

 - دج /كلغ 5كلغ بـ   24000 كلغ  11500 دج/كلغ4.5كلغ بـ   13500 1م
 - دج/كلغ 3كلغ بـ   15000 كلغ  5000 دج/كلغ 2.6كلغ بـ   7000 2م
 وحدة 3900 - وحدة 700 دج 36428وحدة بـ  800 1أ
 وحدة 3400 - وحدة 1200 دج 28271وحدة بـ  1000 2أ

 26دج/ساعة والباقي بـ  25بـ  1سا للمنتج أ 300ساعة يد عاملة منها  700وكانت املصاريف املباشرة لإلنتاج 
 .2دج للمنتوج أ

 المصاريف غير المباشرة:
 خدمات تامة اإلمتام الرتكيب التحضري التموين البيان

 (18000)  21170 22400 27520 11700 الثانويجمموع التوزيع 
كلغ مادة  عدد وحدات القياس

 أولية مشرتاة
كلغ مادة أولية 

 مستعملة
ساعة يد 

 عاملة
وحدة 
 منتجة

 

  2دج لـ أ 7440و   1دج لـ أ 12200بلغت مصاريف التوزيع املباشرة بـ  -

 . 2لـ أ %30و   1لـ أ %20تبيع املؤسسة منتجاها هبامش من سعر التكلفة  -

 تطرح اخلدمات العامة من النتيجة التحليلية. -
 المطلوب: 

 ؟إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة -

 ؟ 2أ 1مث سعر تكلفة أ 2أ 1، تكلفة إنتاج أ 2م  1أحسب تكلفة شراء م -

 ؟2وأ 1أحسب سعر بيع املنتوجني أ -

 .اإلدخاالت جملموع املرجحة الوسطية التكلفةتطبق املؤسسة طريقة : مالحظة
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 03التمرين رقم 
حتصلنا على  مايويف هناية شهر  2م 1نوعني من املنتوجات يف ورشتني باستخدام مادتني م الحنين تصنع مؤسسة

 املعلومات التالية: 
  :مشتريات المواد األولية 

 دج / كلغ 35بسعر  1كلغ من م  6800 -
 دج / كلغ  37بسعر  2كلغ من م  11000 -

  :االستهالكات من المواد األولية 
  1كلغ من م  2800 - :استهلكت  1وحدة من أ 700إلنتاج 

  2كلغ من م  6000 -                                         
  1كلغ من م  3200 -: استهلكت 2وحدة من أ 600إلنتاج 

  2كلغ من م  5000 -                                        
  عدد ساعات اليد العاملة املباشرة:المباشرةاألعباء: 

 دج. 25تقيم الساعة الواحدة بسعر   2والباقي لـ أ 1لـ أ 400ساعة منها  700
 :اإلنتاج والمبيعات 

 . 1وحدة من أ 600بيعت  -
 . 2وحدة من أ 450بيعت  -

 :األعباء غير المباشرة 
 التوزيع 2 ورشةال 1ورشة ال التموين الصيانة اإلدارة البيان

 42500 51800 61300 52300 38704 31500 التوزيع االويلجمموع 

 التوزيع الثانوي
 %20 %25 %25 %18 %12 %100- الصيانة
 %8 %15 %12 %10 %50 %5 اإلدارة

 ثاين التوزيع الثانوي
-10%  +10%  

-5% +5%   

كلغ مواد  طبيعة وحدة القياس
 مشرتاة

كلغ مواد 
 منتجة

وحدات 
 منتجة

وحدات 
 مباعة

 ؟أمتم جدول توزيع األعباء غري املباشرة مث أحسب خمتلف التكاليف مث أسعار التكلفة المطلوب:
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 04التمرين رقم 
 ( كمادة أساسية يف عملية اإلنتاج، وحققت خالل شهر مارس Xاملادة األولية ) اليمان مؤسسة تستخدم

 :التالية العمليات  2020
  خمزون أول مدة من املادة( األوليةX )2500 دج/كغ 50كغ بـ. 
 02/03/2020  دج/كغ. 45كغ بـ   1500شراء 

 04/03/2020  دج/كغ. 42كغ بـ   1800شراء 

 05/03/2020  كغ.  3500استخدام 

 07/03/2020  دج/كغ. 38كغ بـ   2000شراء 

 10/03/2020  كغ.  1200استخدام 

 12/03/2020  كغ.  1400استخدام 

 15/03/2020  دج/كغ. 35كغ بـ   3000شراء 

 19/03/2020  دج/كغ. 45كغ بـ   1500شراء 

 21/03/2020  كغ.  1600استخدام 

 26/03/2020  كغ.  1500استخدام 

 28/03/2020  دج/كغ. 40كغ بـ   2600شراء 

 30/03/2020  كغ.3000استخدام 

 (، وذلك حسب الطرق التالية:Xللمادة األولية ) املخزون بطاقة إعداد المطلوب:
 .بعد  كل إدخال  املرجحة الوسطية حسب طريقة التكلفة .1

 أوال(. صادر أوال )الوارد FIFOحسب طريقة  .2
 أوال(. صادر آخر )الوارد LIFOحسب طريقة  .3
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 05التمرين رقم 
 امتام بطاقة حركة املخزون للمادة "م" علما أن املؤسسة تطبق طريقة التكلفة الوسطية املرجحة بعد كل دخول 

 البيان التاريخ
 األرصدة اإلخراجات اإلدخاالت

 ق ت و ك ق ت و ك ق ت و ك
01/03  4000       25  

10/03/   31        

20/03/   -        
25/03/   34       115000 
     27  196000   المجموع /31/03

  كغ من   2"ع" تتطلب كغ من املادة "م"، كل وحدة من املنتج   2إذا علمت أن كل وحدة من املنتج "س" تتطلب
دج/سا؛  30سا للمنتج "ع"، بتكلفة  200سا للمنتج "س" و 100املادة "م"، وأن اليد العاملة املباشرة تقدر بـ: 

 مع العلم أن الكمية املنتجة من املنتج "ع" ضعف الكمية املنتجة من املنتج "س". واملطلوب حساب تكلفة اإلنتاج؟

 الوارد أوال الصادر أوال  لو افرتضنا أن املؤسسة تطبق املعطيات السابقة للمادة "م" حسب طريقةFIFO أوجد ما ،
 يلي:

 
 

 البيان
 ع س

 ق ت و ك ق ت و ك
       تكلفة شراء مواد أولية مستعملة

       مصاريف اإلنتاج املباشرة

       تكلفة إنتاج الفرتة

 البيان
 FIFOالوارد أوال الصادر أوال  حسب طريقة

 ق ت و ك

    اإلخراج

 حماسيب  2األرصدة يف هناية الفرتة مخ 
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 06التمرين رقم 
مواد أولية:  4الصناعي األول بالفواكه والثاين معطر، باستعمال  YAOUGHTمؤسسة صناعية تنتج نوعني من 

 حليب، الفواكه، امللون الصناعي، السكر.
 كما يلي:   2020وكانت املعلومات اخلاصة بشهر ديسمرب 

 :المشتريات 

 دج للرت الواحد. 35لرت من احلليب بسعر  5000 -
 دج للكغ. 27كغ من الفواكه بـ   160 -
 دج للكغ. 45كغ من السكر بسعر   1100 -
 دج للكغ. 90كغ من امللون الصناعي بسعر   240 -

 :مصاريف الشراء 

 دج للحليب. 2500 -
 الوزن.دج للفواكه، امللون الصناعي والسكر توزع حسب  10200 -

 االستعماالت: 

لرت و  2300كغ من امللون الصناعي، منها   230كغ من السكر و   1000لرت من احلليب،  4500
 كغ من الفواكه.  150كغ على التوايل للنوع املعطر والباقي للمنتوج بالفواكه باإلضافة له   140كغ و   580

 اإلنتاج: 

 الفواكه.علبة من النوع ب 5200علبة من النوع املعطر و  7500  -

 دج للنوع بالفواكه. 12930دج و  11020:  للنوع املعطر مصاريف اإلنتاج -

 :المبيعات  

 دج للنوع بالفواكه. 14دج للعلبة بالنسبة للنوع املعطر و  9كل اإلنتاج بيع بـ  -
 دج توزع حسب رقم األعمال. 10920 مصاريف البيع: -

 المطلوب:
 ؟حساب تكلفة الشراء للمواد 

  ؟اإلنتاج اإلمجايل وللوحدة لكل نوع من املنتجاتحساب تكلفة 

 ؟حساب سعر التكلفة يف هذه الدورة 

 ؟حساب النتيجة التحليلية، وما هو رأيك يف النتيجة احملققة وماذا نقرتح على مسريي املؤسسة 
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 07التمرين رقم 

يستدعي ذلك مسني " عطور للرجال وأخرى للنساء، تصنع شركة العطور اجلزائرية " مشموم الورد واليا
مل يكن هناك أي خمزون من املادة األولية  2020 بداية شهر جانفي م و س، يفاستعمال نوعني من املواد األولية 

 أو املنتجات.
 المشتريات: 

 دج / للرت. 1000لرت من املواد األولية " م " بـ  75 -
 دج / للرت. 1000لرت من املواد األولية " س " بـ  25 -

 :أعباء اإلنتاج المباشرة 

شهر ، وخالل دج للساعة، موزعة كما سيأـي ذكره 30ساعة من اليد العاملة املباشرة بـ  2000 -
 صنعت الشراكة املنتجني وفقا لالستعماالت التالية: 2020جانفي 
  ملة املباشرة ساعة من اليد العا 1500لرت من املادة األولية " م " و  70عطر الرجال: استهلكت

 وحدة. 800إلنتاج 

  ساعة من اليد العاملة املباشرة  500لرت من املادة األولية " س " و  20عطر النساء: استهلكت
 وحدة. 200إلنتاج 

 :المبيعات 

دج )مع العلم أن 100000دج، أما املنتوج الثاين فقد بيع بـ 130000مت بيع املنتوج األول بـ  -
 كل ما مت إنتاجه مت بيعه(.

 جدول توزيع األعباء غري املباشرة:
 التوزيع اإلنتاج التموين البيان

 23000 56000 6000 جمموع التوزيع الثانوي
 رقم األعمال ساعة يد عاملة مباشرة لرت مادة أولية مشرتاة وحدة القياس
 المطلوب:

 إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة. -1

 .سو  مأحسب تكلفة شراء املادتني األوليتني  -2

 أحسب تكلفة إنتاج العطر الرجايل والعطر النسائي. -3

 أحسب سعر تكلفة املنتوجني والنتيجة التحليلية. -4

 علق على النتائج ومن خالل حتليلك للنتائج ماذا تقرتح على املؤسسة. -5
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 08 التمرين رقم 
ولشهر  IIو  Iيف ورشتني  2، م 1باستعمال مادتني أوليتني م  2، أ 1نوعني من املنتجات أ اليمان تنتج مؤسسة 

 أفريل حتصلنا على املعلومات التالية:
 :مخزون أول مدة 

 دج. 18800كلغ بإمجايل   1500:  1املادة م -
 دج. 28000كلغ بإمجايل   2000:  2املادة م -
 دج. 36840وحدة بإمجايل  500:  1املنتوج أ -
 دج. 24000وحدة بإمجايل  200:  2املنتوج أ -
 :المشتريات 

 دج / كلغ. 12كلغ بـ   3500 : 1املادة م -
 دج / كلغ. 14كلغ بـ   5000:  2املادة م -

 معا. 2و م 1من مثن شراء م %10على املشرتيات : املصاريف املباشرة  -
 :اإلنتاج واالستعماالت 

 . 2كلغ من م  1800و  1كلغ من م  1400استعملت  1وحدة من أ 2000إلنتاج  -
 . 2كلغ من م  3300و  1مكلغ من   2000استعملت  2وحدة من أ 1400إلنتاج  -

 . 2وال شيء للمنتوج أ 1دج للمنتوج أ 1350منتجات قيد التنفيذ يف آخر الدورة قدرها:  IIأعطت الورشة 
 . 2دج من املنتوج أ 1240نفايات قابلة للبيع بلغت تكلفة إنتاجها   IIكما أعطت الورشة 

والباقي  1سا عمل لـ أ 700دج/ سا منها  35ساعة عمل بـ  1200على على اإلنتاج: املصاريف املباشرة  -
 . 2لـ أ

 المبيعات: 
 دج/ وحدة. 157.5بـ  2وحدة من أ 1300دج/ وحدة و  100بسعر  1وحدة من أ 2100بيعت 

 . 2دج للمنتوج أ 1560، و  1دج للمنتوج أ 1555.04على على املبيعات: املصاريف املباشرة  -

 :األعباء غير المباشرة 
 التوزيع 2الورشة  1الورشة  البيان

 35800 90000 49300 مجموع التوزيع الثانوي
 دج من تكلفة اإلنتاج املباع 100 ساعة يد عاملة مباشرة كلغ مادة أولية مستعملة طبيعة وحدة القياس

 أكمل جدول توزيع األعباء غري املباشرة. -1

 املنتوجني.أحسب خمتلف التكاليف وسعر التكلفة والنتيجة التحليلية هلذين  -2
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 09 التمرين رقم 
 ظهر املعلومات التالية يف حسابات مؤسسة احلنني: 2020يف بداية شهر مارس 

 غ.لكللدج  77.5غ بـ لك  300املخزون األويل من املنتوج التام )ب( :  -

 دج. 8000املخزون اجلاري بداية املدة من املنتوج )ب( :  -

 )ب( ما يلي:وخالل شهر أفريل تطلب إنتاج املنتوج التام  -

 1000   غلكللدج  40كغ من املادة األولية بـ. 

 300  دج / سا. 100ساعة عمل مباشر بـ 

 أعباء األقسام األخرى بلغت: -

  :دج، 5100قسم التحضري 

  :دج، 3340قسم الطهي 

  : دج. 3800قسم اإلمتام 

 غ.لك  750يف هناية الشهر كان خمزون املنتوج التام )ب(:  -

كان املنتوج اجلاري النهائي ، و غلكلل دج 3الت تالفة مت التخلص منها بـ كغ فض  80كما حصلنا على  -
 دج. 9000

 : المطلوب

 (.التكلفة الوسطية املرججةأحسب تكلفة إنتاج املنتوج )ب( اإلمجالية والوحدوية )استخدم طريقة  -
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 10التمرين رقم 
ولوازم أخرى وذلك مرورا بثالث ورشات: تصنع مؤسسة منتوجي الطاوالت والكراسي انطالقا من مادة اخلشب 

 التصنيع، الرتكيب واإلمتام.
 المشتريات: 

 . 3دج/م 600من اخلشب بـ  3م 80
 دج لوازم متنوعة. 12000ما يعادل 

 :اإلنتاج واالستهالكات 

 دج من اللوازم. 6600من اخلشب و   3م 60طاولة استعملت  456إلنتاج 
 دج من اللوازم. 1500اخلشب و من  3م 20كرسي استعملت   440إلنتاج 

 :المبيعات 

 دج/كرسي. 1700كرسي بـ   400باعت املؤسسة 
 دج / طاولة. 3800طاولة بـ  250باعت املؤسسة 

 :المصاريف المباشرة 

 سا للطاوالت. 240دج/سا منها  60سا عمل مباشر بـ  500مصاريف اإلنتاج املباشرة: 
 بالتساوي بني الطاوالت والكراسي.دج تتوزع  8965مصاريف التوزيع املباشرة: 

 :جدول توزيع األعباء غير المباشرة 

 التوزيع اإلمتام الرتكيب التصنيع التموين البيان
 ؟ 17920 14000 16000 12000 جمموع التوزيع الثانوي
 وحدات مباعة وحدات منتجة ساعة عمل مباشر خشب مستعمل 3م مثن الشراء طبيعة وحدة القياس

  دج. 5710اإلضافية: العناصر 

 دج. 9640األعباء غري املعتربة:  -

 4600خدمات:  62حـ/ -

 دج. 100515: 68ـ/احلساب   اىل    63/من احلساب -

 :المطلوب
 إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة بعد إجياد مصاريف قسم التوزيع. -1

 حساب خمتلف التكاليف وسعر تكلفة الطاوالت والكراسي. -2
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 11التمرين رقم 
تعتمد مؤسسة األثاث احلديث يف استخراج نتائجها على احملاسبة التحليلية وفق نظام األقسام املتجانسة وهي 

الث متخصصة يف صنع وبيع األثاث املصنوع من اخلشب املمتاز ونشاطها منحصر يف إنتاج اخلزائن والطاوالت يف ث
 لحقات التالية:وخالل فرتة معينة قدمت لك املورشات: تقطيع، تصفيح وجتميع، 

 جدول توزيع األعباء غير المباشرة 
 توزيع جتميع تصفيح تقطيع متوين البيان
 12942 24750 27840 10440 1406 الثانويجمموع التوزيع 

دج من مثن  100 طبيعة وحدة القياس
 الشراء

من خشب  2م
 مستعمل

دج من رقم  100 ساعة يد عاملة ورق تصفيح مستعمل
 األعمال

 ساعة للخزائن. 840ساعة تتوزع حسب النشاط حيث خصصت  1650العمل يف ورشة التجميع: ساعات 
  األعباء المباشرة على اإلنتاج 
 دج/سا. 15ساعات إلنتاج طاولة واحدة بـ  2يد عاملة إلنتاج خزانة واحدة و سا 6 ورشة التقطيع: -
 دج/سا. 20ساعات إلنتاج طاولة واحدة بـ  4يد عاملة إلنتاج خزانة واحدة و  سا 10: ورشة التصفيح -
 التحليل الفني لإلنتاج 
 من اخلشب، ورقتان من ورق التصفيح، ثالثة مقافل املفاتيح. 3م1إلنتاج خزانة واحدة استعملت:  -
 من القضبان احلديدية.من اخلشب، صفيحة من ورق التصفيح، أربع أرجل  3م½ إلنتاج طاولة واحدة استعملت:  -
 :المشتريات 

 . 3دج/م 127.5من اخلشب بـ :  3م 1000مشرتيات الشهر:  -
 دج/ للورقة.60ورقة من صفائح التغليف بـ  2500 -
 دج/ املفتاح الواحد. 12مفتاح بـ  2000 -
 دج / للرجل. 5رجل من القضبان احلديدية بـ  10000 -

 طاولة. 900خزانة و 420إنتاج الشهر: : االنتاج 

 المبيعات الشهر 
 دج / خزانة واحدة. 850خزانة بسعر  350 -
 دج / للطاولة الواحدة. 460طاولة بسعر  760 -

 : المطلوب
 إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة. -

 حساب خمتلف التكاليف وسعر التكلفة. -

 حساب النتيجة التحليلية والنتيجة التحليلية الصافية. -
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 12التمرين رقم 
صنع احللويات الشرقية والغربية )نوعني من احللويات( وخالل شهر جانفي متخصصة مؤسسة مصغرة  العاصمية

غري أنه خالل هذه املسألة يطلب منك حساب خمتلف وحلوى غربية، صنعت نوعني من احللوى، حلوى شرقية 
 شات التالية:تكاليف وسعر تكلفة احللوى الشرقية فقط واليت متت عملية صنعها مرورا باملراحل والور 

 تصنع احللوى الشرقية انطالقا من عجينتني، عجينة اللوز وعجينة فرينة. -
 ورشات صنع وهي السلق، الطحن ومير حتضري عجينة الفرينة على ورشة التحضري. 2متر عجينة اللوز على  -
لتعليب انطالقا من العجينتني السابقتني يف ثالث ورشات هي اإلعداد، الطهي وا احللوى الشرقيةتصنع  -

 )مع العلم أن هذه الورشات الثالث أيضا حتضر فيها احللوى الغربية أيضا(.
كغ من اللوز   1يف ورشة السلق، ينقع اللوز يف املاء الدافئ لنزع قشوره، حيث يفقد يف هذه العملية كل  -

 ورشة.دج/ كغ وجيفف بعدها اللوز املنقى يف نفس ال 50غ من القشور ميكن أن ترمى بـ  100املستعمل 

يف ورشة الطحن، يطحن اللوز احملصل عليه سابقا ويضاف إليه السكر والبيض للحصول على عجينة اللوز  -
 تستعمل كحشوة.

 يف ورشة التحضري، حتضر عجينة الفرينة انطالقا من الفرينة، الزبدة وماء الزهر. -

 ى بعجينة اللوز.يف ورشة اإلعداد تفرد العجينة السابقة )عجينة الفرينة( وتقطع بقوالب وحتش -

 °.180تطهى احللوى الشرقية يف أفران يف ورشة الطهي على درجة حرارة  -

 حبة من احللوى وذلك يف ورشة التعليب. 20توضع احللوى احملصل عليها يف علب سعة كل علبة  -

 : خالل العملية اإلنتاجية بأكملها تستعمل كل عجينة اللوز وكل عجينة الفرينة بدون بقايا.مالحظة
 مخزونات بداية شهر جانفي: 

 دج/كغ. 48كغ بـ   80الفرينة:  -
 دج/كغ. 800كغ بـ   40اللوز:  -
 دج /كغ. 60كغ بـ   30سكر:  -
 دج/ قارورة. 25قارورات بـ  10ماء زهر:  -
 دج/ علبة. 60علبة بـ  60علب فارغة:  -

 المشتريات: 
 دج / كغ. 50كغ بـ   10الفرينة:  -
 دج/ كغ. 700كغ بـ   10اللوز:  -
 دج / كغ. 50كغ بـ   10السكر :  -
 بيضة. 25دج / صفيحة بكل صفيحة  250صفائح بـ  10البيض :  -
 دج /علبة. 150غ للعلبة بـ  500علبة زبدة ذات  30الزبدة:  -
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 :االستعماالت 
 االستعماالت

 ماء زهر بيض زبدة سكر لوز فرينة العنصر

 / بيض 40 / كغ12 كغ18 / عجينة اللوز
 قارورات 5 / كغ  8 كغ  10 / كغ  30 عجينة الفرينة

 :مالحظة
 كغ من عجينة اللوز.  20أعطى اللوز املستعمل  -

 حبة حلوى شرقية. 60كغ من عجينة اللوز تعطي   1كل  -

 (petit foursحبة حلوى غربية ) فرنية صغرية( ) 1000خالل هذا الشهر أنتجت  -

 :المصاريف المباشرة على اإلنتاج 
 سا.دج/  300ورشة الطحن:  ساعة دوران آلة بـ  -
 منها للحلوى الشرقية. 2/3دج/سا ،  500ساعة عمل مباشر بـ  30ورشة اإلعداد:  -
 دج/سا نصفها للحلوى الشرقية. 400ساعة عمل مباشر بـ  20ورشة التعليب:  -

 مت بيع كل اإلنتاج من احللوى الشرقية خالل هذا الشهر.المبيعات : 

دج أعباء مباشرة عن كل علبة  10ة ال يوجد مصاريف توزيع غري مباشرة، بينما تتحمل املؤسس -
 مباعة من احللوى كمصاريف توزيع.

 .1: تتم اإلخراجات وفقا ألسلوب التكلفة الوسطية املرجحة جملموع اإلدخاالت + مخمالحظة
 :جدول توزيع األعباء غير المباشرة 

 التعليب الطهي اإلعداد التحضري الطحن السلق التموين البيان
جمموع التوزيع 

 2000 13200 3600 5200 4500 3250 2250 الثانوي

 طبيعة وحدة القياس
دج من مثن  100

 الشراء
   

ساعة عمل 
 مباشرة

عدد حبات 
 احللوى املصنعة

ساعة عمل 
 مباشر

 :المطلوب
 ؟أحسب خمتلف التكاليف حىت سعر التكلفة احللوى الشرقية -
 جدول توزيع األعباء غري املباشرة؟متام ا -
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 13التمرين رقم 
 Wإلنتاج منتوجني تامني  مها   Z2و  Z1ومنتوجني نصف مصنعني Bواملادة  Kاملادة  مؤسسة الغزالتستعمل 

 .Mو 
 .Kباستعمال املادة   Z2و  Z1يتم إنتاج املنتجات نصف مصنعة  :01الورشة 
 يتم إنتاج املنتجات التامة وذلك كما يلي: :02الورشة 
  املنتجW  باستعمال املادةB  واملنتج نصف مصنعZ1 . 
  املنتج M باستعمال املادةB  واملنتج نصف مصنعZ2 . 

 وكانت البيانات املتعلقة بالعملية اإلنتاجية لشهر مارس كما يلي:
 مشتريات المواد 

 التاريخ
 Bالمادة  Kالمادة 

 مثن الوحدة كمية مثن الوحدة كمية
05/03/2020 1000 230 800 235 
10/03/2020 500 250 600 210 
15/03/2020 900 210 400 250 
20/03/2020 500 230 700 265 
24/03/2020 300 245 500 240 

  مواد ومنتجات نصف مصنعة(االستعماالت( 

 التاريخ المواد 
 االستعماالت

Z1 املنتج Z2 املنتج W املنتج   M املنتج   

 Kالمادة 

06/03/2020 450 550 - - 
16/03/2020 350 400 - - 
28/03/2020 650 350 - - 

 Bالمادة 
07/03/2020 - - 450 330 
19/03/2020 - - 370 250 
29/03/2020 - - 410 500 

 .Z2 من املنتج 400وZ1 من املنتج 350 كما بلغت استعماالت املنتجات نصف مصنعة كما يلي:
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  مخزون أول مدة 

 M املنتج  W املنتج  Z2 املنتج   Z1املنتج  Bاملادة  Kاملادة  البيان

 125 140 100 150 850 1200 الكمية
 11500 12000 5500 6300 370 220 تكلفة الوحدة

 المصاريف واألعباء 

)تكلفة الساعة  Z2 والباقي للمنتج Z1للمنتج  2200مقسمة  4500عدد ساعات العمل : 01الورشة 
 دج/ساعة(.540

)تكلفة الساعة  Mللمنتج  2100و Wساعة للمنتج  2800: عدد ساعات العمل 02الورشة 
 دج/ساعة(.610

 توزع بالتناسب حسب الكمية املشرتيات. 130000كما بلغت مصاريف الشراء 
 توزع بالتناسب حسب رقم األعمال. 55840وبلغت مصاريف التوزيع 

 اإلنتاج 

  املنتج Z1 :425 
  املنتج Z2 :405 

 تج املن W :360 
  املنتج M :410 

 المبيعات 

  املنتج W دج/للوحدة 23500وحدة بسعر  390: مت بيع 
  املنتج M دج/للوحدة 21750وحدة بسعر  422: مت بيع 
 المطلوب:

 .FIFOللمواد األولية علما أن الصادرات قيمة بطريقة حسب طريقة  املخزون بطاقة إعداد -
 حساب النتيجة التحليلية وذلك وفق احلاالت التالية:  -

  ؛املرجحة الوسطية تقيم خمرجات املنتجات حسب طريقة التكلفة :01الحالة 

  تقيم خمرجات املنتجات حسب طريقة  :02الحالةFIFO ؛أوال( صادر أوال )الوارد 
  تقيم خمرجات املنتجات حسب طريقة  :03الحالةLIFO أوال(. صادر آخر )الوارد 
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 14التمرين رقم 
، عرب ورشتني، والبيانات 2، م1منتجا تاما "أ" باستعمال املادتني األوليتني م ناديوشكا صناعيةالؤسسة املتنتج 

 املتعلقة بإحدى الدورات هي كما يلي واملطلوب:
  :إعداد جدول توزيع األعباء غير المباشرة 

 األقسام                        
                        البيان  

 التوزيع 2الورشة  1الورشة  التموين

     جمموع التوزيع الثانوي
 دج رع ص 1000 ساعة عمل  كغ مادة مستعملة دج مشرتيات 1000 طبيعة وحدة القياس
 5000 500  2600 عدد وحدات القياس
   30  تكلفة وحدة القياس

 غري  2و م 1مصــــاريف الشــــراء املباشــــرة للوحدة للمادتني م: 2و م 1حســـاب تكلفة الشـــراء للمادتين م
 متساوية.

  :دج/ساعة 30تكلفة الساعة  بـ:  -اليد العاملة املباشرة.  

  :2كلغ من املادة م  10و  1كلغ من املادة م  5كل وحدة من املنتج "أ" تتطلب  -االنتاج واالستعماالت . 

 نصف ساعة عمل.كل وحدة من املنتج "أ" تتطلب  -                             
 
 
 
 
 

 البيان
 2م 1م

 ق ت و ك ق ت و ك
     100  مثن الشراء

    160000   مصاريف الشراء املباشرة
   1800  50  مصاريف الشراء غري املباشرة

  167,5     تكلفة شراء الفرتة
 390000  3000  110  (1خمزون أول املدة )مخ 

      10000 التكلفة الوسطية املرجحة
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 :"حساب تكلفة اإلنتاج للمنتج "أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :"حساب سعر التكلفة للمنتج "أ 

 البيان
 أ

 ق ت و ك
    تكلفة إنتاج املنتجات املباعة

  200  مصاريف التوزيع املباشرة
    مصاريف التوزيع غري املباشرة

    سعر التكلفة
 

  :25نسبة هامش الربح من سعر التكلفة للمنتج "أ " تساوي حساب النتيجة التحليلية %  

 % 33نسبة اهلامش على تكلفة إنتاج املنتجات املباعة للمنتج"أ " تساوي                                        

 
 
 
 
 
 

 البيان
 أ

 ق ت و ك

 تكلفة شراء مواد أولية مستعملة
    1م
  160  2م

    مصاريف اإلنتاج املباشرة

 مصاريف اإلنتاج غري املباشرة
    1و
    2و

 2700000   تكلفة إنتاج الفرتة
  2640  (1خمزون أول املدة )مخ 

    التكلفة الوسطية املرجحة

 البيان
 أ

 ق ت و ك
    رقم األعمال الصايف

    سعر التكلفة
  800  النتيجة التحليلية لكل منتوج
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 15التمرين رقم 
 تسمح عملية اإلنتاج باحلصول على Bو Aانطالقا من مادتني أوليتني:  SP و Pمنتوجني  الحنينمؤسسة تنتج 

 دون قيمة حيث يستوجب على املؤسسة التخلص منها، متر عملية اإلنتاج بأربعة ورشات: D نفايات صناعية
  ؛2يوجه كلية دون ختزين إىل الورشة  PIمن اجل احلصول على منتج وسيطي Aتستعمل املادة  :1الورشة

غري املعاجل هذه العملية  SPواملنتج  Pللمنتج الوسيطي من اجل احلصول على املنتج  Bتضيف املادة  :2الورشة 
 ؛SP، والباقي يوجه لـPIمن % P ،80، حيث يستهلك املنتج Dتؤدي إىل ظهور نفايات صناعية

 ؛لكي يصبح قابل للبيع  SPتعاجل املنتج  :3الورشة 
 قصد التخلص منها. Dفتقوم مبعاجلة النفايات :4الورشة 
 ، قدمت لكم املعطيات التالية:2020شهر جانفي وخالل 
 أول مدة مخزون :B:1500  دج.127500كغ بتكلفة امجالية 
 المشتريات :A :1500دج/كغ، 50بـ: كغB:2500دج/كغ. 80بـ: كغ 
  من المواد األولية واليد العاملة في الورشات: االستعماالت 

 4الورشة 3الورشة 2الورشة 1الورشة 
A )1400 )كغ -- -- -- 
B )لـ  2560منها  3200 -- )كغP -- -- 

 350 650 400 500 دج/سا40اليد العاملة 
 .P، وتكلفة النفايات الصناعية يتحملها ساعات العمل تتناسب مع عدد الوحدات املنتجة

دج، إضافة إىل مواد 7500ل من املياه بتكلفة إمجالية تقدر  140، مت استخدام Dمن اجل معاجلة النفايات -
 دج/كغ. 200بـ  كغ180كيميائية 

 المبيعات: 
، كما أن سياسة التخزين تفرتض %25هبامش على سعر التكلفة  SPمن  وحدة 400و Pوحدة من  1600

 من الكمية املنتجة.  %20 بـاحتفاظ املؤسسة هناية شهر جانفي بكمية تقدر 
 . SPدج/الوحدة لـ25دج ، و3000تقدر بـ Pلـمصاريف التوزيع املباشرة 

 
 



 متنوعة متارين

122 

 أما التكاليف غري املباشرة تظهر كما يلي:
 توزيع 4الورشة 3الورشة 2الورشة 1الورشة التموين البيان

 75000 6500 5000 23100 11900 20000 جمموع التوزيع الثانوي
 دج/رع100 ؟ ؟ س.ع.م كغ مستعمل كغ مشرتاة طبيعة وحدة القياس

 : إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة بعد حتديد الكميات املنتجة.المطلوب
 حساب خمتلف التكاليف؟ -
 ؟التحليليةلنتيجة التكلفة واسعر حساب  -

 دخالت+ خمزون أول املدة.إلخراجات تقييم بطريقة لتكلفة الوسطية املرجحة جملموع اإلا :مالحظة
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 .2013 األردن، والتوزيع، للنشر أسامة

 .2002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، المنير في المحاسبة التحليليةبوعالم بوشاشي،  -2

 .2005اجلامعية، اجلرائر، ديوان املطبوعات ة، المحاسبة التحليليبويعقوب عبد الكرمي،  -3

 تعريب األول، اجلزء ،إداري مدخل التكاليف محاسبة فوسرت، وجورج داتار سريكانت هورجنون، تشارلز -4
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 الفهرس
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