
 

  

حساب وتحليل التكاليف: المجال المفاهيمي الرابع  

تتمة حساب تكاليف اإلنتاج: التكاليف الكلية): 12(الوحدة   
  

  

  تصميم الدرس
 

  مراحل حساب تكاليف اإلنتاج 

  اإلنتاج نصف المصنع 

  اإلنتاج الجاري 

  أنشطة اإلعالم اآللي وحلولها  

 أسئلة التقويم الذاتي 

  اتيأجوبة التقويم الذ 
 
 
 

 :الكفاءات المستهدفة

  .ـ يقيم في حالة وجود اإلنتاج الجاري والنصف مصنع والفضالت تكلفة اإلنتاج

  ساعات 04 :المدة الالزمة 

  .الكتب المدرسية المقررة  :المراجع

  :شرات التقويم الذاتيمؤ

 .تحسب تكلفة اإلنتاج في حالة وجود اإلنتاج الجاري 

 .تُحدد تكلفة اإلنتاج نصف المصنع 

 



 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  :اإلنتاج تكاليف حساب مراحل 

 نظمـت " جـ" ،" ب" ،"أ" التامة المنتجات من أنواع ثالث"  مزغنة"   مؤسسة تبيع و تنتج 

  :   يلي كما اإلنتاج سيرورة

 يحـول  حيث" 1م"  األولية المادة باستعمال" س" المصنع نصف المنتج تنتج): 1(الورشة 

  .الموالية الورشات في االستعمال قبل للمخزن

 األوليـة  والمادة" س"  المصنع نصف  المنتج باستعمال" أ" التام المنتج تنتج ):2(الورشة 

  ."2م"

 األولية والمادة" س" المصنع نصف المنتج باستعمال" ب"  التام لمنتجا تنتج ):3(الورشة 

  .مختلفة ولوازم" 3م"

 األولية والمادة" س" المصنع نصف المنتج باستعمال" جـ" التام المنتج تنتج ):4(الورشة 

  .  تلفةخم ولوازم" 4م"

 بـــ االخراجــات تقــيم( ديســمبر لشــهر واللــوازم المــواد مخــزون حســابات وضــعية 

  ):CMUPو.م.م.ت

  "1م"  األولية المادة -

الكمية العناصر
 تكلفة
الوحدة

الكمية العناصر المبلغ
  تكلفة
الوحدة

  المبلغ

 مخزون
  مدة أول

410.440 620066,2االخراجات40069,427.760

مخزون640066422.400اإلدخاالت
 المدةآخر

600 66,2 39.720 

450.160 680066,2 موعالمج450.160 680066,2 المجموع

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "2م"  األولية المادة-

الكمية العناصر
تكلفة
الكمية العناصر المبلغ الوحدة

 تكلفة
الوحدة

 المبلغ

 مخزون
 أول
  مدةال

142.520 280050,9االخراجات10047,904.790

مخزون300051153.000اإلدخاالت
 المدةآخر

300 50,9 15.270 

157.790 310050,9المجموع310050,9157.790 المجموع

  "3م"  األولية المادة -

الكمية العناصر
تكلفة
الوحدة

الكمية العناصر المبلغ
 تكلفة
الوحدة

 المبلغ

 مخزون
  مدة أول

338.720 580058,4خراجاتاال14006084.000

مخزون560058324.800اإلدخاالت
 المدةآخر

120058,4 70.080 

408.800 700058,4المجموع700058,4408.800 المجموع

  "4م"  األولية المادة -

تكلفةالكمية العناصر
الوحدة

 تكلفة الكميةالعناصرالمبلغ
الوحدة

  المبلغ

 مخزون
  مدة أول

207.480 260079,8االخراجات50078,839.400

مخزون250080200.000اإلدخاالت
 المدةآخر

400 79,8 31.920 

293.400 300079,8المجموع300079,8239.400 المجموع

 المختلفة اللوازم -

الكمية العناصر
 تكلفة
الوحدة

الكمية العناصر المبلغ
  تكلفة
الوحدة

 المبلغ

   مخزون
   االخراجات3.400 - -  مدةل أو

19.000 - - " ب"المنتجإلنتاج  
 9.920 - -"جـ"المنتجإلنتاج30.000- - اإلدخاالت

 4.480 - - المدةآخرمخزون 
33.400  المجموع33.400   المجموع

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبرشهرإنتاجوللمنتجاتالمدة أول مخزون -

 العناصر
 المدة أولمخزن

 شهر إنتاج
الكمية ديسمبر

 تكلفة
 المبلغ الوحدة

  15.320--)2(الورشةفيالجاري اإلنتاج
  وحدة 5000 111,144.440 400 "س"المصنع نصف المنتج
 وحدة 2400 13.489,28 210,77 64"أ" التام المنتج
 وحدة 1800 77.000 385 200"ب" التام المنتج
 وحدة 1000 7.800 390 20"جـ" التام المنتج

  .دج 18.160 ):2(الورشة في الشهر آلخر الجاري اإلنتاج -

  :"  س"  المصنع نصف المنتج من االستهالكاتـ 

 إلنتاج العناصر
 " أ"المنتج

 إلنتاج
 "ب" المنتج

  إلنتاج
 "جـ" المنتج

 وحدة 1000 وحدة 1800 وحدة2400 المصنعنصفالمنتجمن االخراجات

"  و" س" المنتجات على تتوزع للساعة،دج  120 بمعدل مباشرة عمل ساعة 1820 المؤسسة أنفقت

  .ساعة 360و ساعة، 480 ساعة، 420 ساعة، 560: التوالي على"  جـ" و" ب" و"  أ

  :التالي الجدول في لخصت المباشرة غير األعباء -

 المراكز
  

  العناصر

  الورشة
)1( 

  الورشة
)2( 

  الورشة
)3( 

  الورشة
)4( 

 الورشة
)5( 

7.300 39.600 74.80047.04062.400الثانويالتوزيع مجموع

أوالعمل وحدات طبيعة
    القياس

 

 ساعة1
 عمل
 باشرم

 ساعة1
 عمل
 باشرم

  ساعة 1
 مباشر عمل

  ساعة 1
مباشر عمل

-  
 

 - 360 480 420 560 العمل وحدات عدد
 - 110 130 112 140 العمل وحدة تكلفة

  

 ما هو اإلنتاج نصف المصنع واإلنتاج الجاري ؟ 



 

  

 

 وأعباء المباشرة العاملة واليد واللوازم المواد استهالك مجموع بأنها اإلنتاج تكاليف عرفنا

  .اإلنتاج مراكز

  إنتاج سيرورة سببها التامة المنتجات إنتاج تكلفة حساب أثناء تعقيدات توجد الواقع في لكن

  .المنتجاتهذه 

) وسـيطية  منتجـات ( مصنعة نصف منتجات إنتاج فيها يتم متتالية ورشات عدة وجود -

 إلنتاج أو تامة  منتجات إلنتاج موالية ورشة في استعمالها قبل تخزن ال أو تخزن قد التي

 خيط ثم) 1( ورشة في عادي خيط على نحصل القطن من فمثال أخرى، وسيطية منتجات

  يتطلـب  مرحلـة  أو ورشـة  كل في حيث ثالثة ورشة في فقماش) 2( ورشة في مركب

  .المناسبة اإلنتاج تكلفة حساب

 المنتجـات  إنتاج أثناء)  مهمالت – فضالت – ثانوية منتجات(  مشتقة منتجات ظهور -

 تكـاليف  ضبط أجل من تكاليفها تحديد  تتطلب والتي لتامةا المنتجات أو المصنعة نصف

  .األساسية إنتاج

 إنهاء في المؤسسة تشرع قد بدايتها في حيث زمنية بفترة اإلنتاج تكاليف حساب ارتباط -

 فـي  تبقـى  ما تستبعد المعينة الفترة نهاية في و السابقة، الفترة عن الورشات في تبقى ما

  .     منته غير إنتاج من الورشات

 
 
 

المنتجات صنيعت سيرورة  

 أو مرحلة إلى وصلت منتجات
 وسوف اإلنجاز من معين مستوى
 دورة من جديدة  مرحلة في  تدخل

.اإلنتاج  

مصنعةنصفمنتجات

 إلى وصلت منتجات
 ضمن النهائية مرحلتها

  .اإلنتاج دورة

تامةمنتجات



 

  

 
  المصنعة نصف المنتجات تعريف .1

 وقبـل  ورشـة  مـن  خروجهـا  لحظة اإلنتاج من معينة مرحلة إلى وصلت منتجات هي

 فـي  لتـدخل  الموالية للورشة مباشرة تحول وقد تخزن قد. الموالية الورشة في استعمالها

  .آخر منتج مكونات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصنعة نصف المنتجات نتاجإ تكلفة حساب.2

  .التامة المنتجات إنتاج تكلفة حساب كيفية بنفس تحدد

 المباشرة اإلنتاج أعباء+  المستعملة المواد تكلفة= المصنعة نصف المنتجات إنتاج تكلفة

  بها الخاصة المباشرة وغير

  "مزغنة"  لمؤسسة بالنسبة

  " س"  المصنعة نصف المنتجات إنتاج تكلفة -

الكمية العناصر
 تكلفة

 الوحدة
 المبلغ

"1م"المستهلكةاألولية المواد تكلفة  620066,2 410.440 

المباشرة العاملة اليد  560120 67.200 

)1(الورشة:المباشرة غير األعباء  560140 78.400 

"س"المصنعةنصفالمنتجات إنتاج تكلفة  5000111,208 556.040 
 
 

 : المصنعة نصف المنتجات 

 
 

)  1( ورشة
   

)  2( ورشة  

منتج
 نصف
 مصنع

 المخزن



 

  

  " س"  لمصنعةا نصف المنتجات مخزون -

الكمية العناصر
تكلفة
الكمية العناصر المبلغ الوحدة

 تكلفة
 المبلغ الوحدة

 مخزون
 أول
 مدةال

   االخراجات 44.440 111.1 400

5000111,208556.040اإلدخاالت
إلنتاج-

 المنتج
 "أ"التام

2400111,2266.880

    
إلنتاج-

 المنتج
 "ب"التام

1800111,2200.160

    

إلنتاج-
 المنتج
"  التام
 "جـ

1000111,2111.200

    
مخزون
 111.222240 200 المدةآخر

 5400111.2600480 المجموع 600480 5400111.2  المجموع

  
600.480 111,20 DA/Kg

5400
cump = =  

  
  الجاري اإلنتاج تعريف .1

 بعـد  يصل لم لكن التصنيع أو التحويل نم معينة مرحلة إلى وصل الذي اإلنتاج ذلك هو

 وتحويل لمعالجة يخضع حيث التكاليف، بحساب المعنية الفترة نهاية في النهائي شكله إلى

  .الصنع التام المنتج على الحصول أجل من الموالية الفترة بداية في

  الجاري اإلنتاج تكلفة حساب .2

 األشـغال "  مثل طويل ألجل اإلنتاج حالة في أو السلسلة  حسب المستمر اإلنتاج حالة في

 نجد حيث. التكاليف لحساب المحاسبية الفترة تصادف ال هذه اإلنتاج دورة فإن"  العمومية

 الجاري اإلنتاج  



 

  

 الـذي  الجاري اإلنتاج إنها: اإلنجاز قيد منتجات التكاليف بحساب المعنية الفترة نهاية في

  .الموالية الحساب فترة في إنجازه يتم سوف

 المحتـواة  المباشرة غير واألعباء المباشرة األعباء من انطالقا الجاري اإلنتاج قيمة تحدد

 المـواد  كميـة : تقنيـة  معطيات إلى الجاري اإلنتاج لقيمة المخصص المبلغ يخضع. فيه

 حسب الجزافي التقييم بطريقة الجاري اإلنتاج يقيم ،...المنفقة العمل وحدات عدد المحتواة،

 بحالـة  نكتفي. بالتعقيد تتميز طرق هي و التكلفة، بطاقة قةبطري والتقييم  التكلفة مكونات

 قيمـة  اإلنتـاج  تكلفـة  تمثـل  حيث الجاري، اإلنتاج مع الصنع التام اإلنتاج تكلفة وجود

  .التكاليف بحساب المعنية الفترة خالل للمخزن أدخلت والتي التامة المنتجات

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  المتتاليتين للفترتين مباشرةال غير واألعباء المباشرة األعباء لتكن

 «N-1»  و «N».  

  :  بـ سمحت. «n» الفترة أعباء إن

 .«N»الفترة لبداية اجاري اإنتاج يعتبر الذي و «N‐1» للفترة الجاري اإلنتاج إنهاء  

 غير جزء يشكل والذي «N» الفترة نهاية في جار وإنتاج منته جزء إنتاج في الشروع  

 .اإلنتاج من منته

  :يلي كما التام اإلنتاج تكلفة تقييم يتم وعليه

  

  

  

  )N(أعباء الفترة     )N-1(أعباء الفترة 

       

تكلفة إنتاج المنتجات

  )N-1(التامة للفترة 

اإلنتاج الجاري في

  )N-1(نهاية الفترة
    

اإلنتاج الجاري في 

  )N(نهاية الفترة

       

    )N(للفترة  تكلفة إنتاج المنتجات التامة  

 لنهاية الجاري اإلنتاج – الفترة إنتاج أعباء+  المدة ايةلبد الجاري اإلنتاج=  التامة المنتجات إنتاج تكلفة

  الدورة



 

  

  "مزغنة"   لمؤسسة بالنسبة

   " أ"  التامة المنتجات إنتاج تكلفة -

 الكمية  العناصر
  تكلفة
 الوحدة

 المبلغ

 15.320 - - المدة ألول الجاري اإلنتاج
 266.880 111,2 2400 "  س"  المستعملة المصنعة   نصف  المنتجات إنتاج تكلفة

 142.520 50,9 2800 " 2 م"   المستهلكة األولية لموادا تكلفة 
 50.400 120 420 )2( الورشة: المباشرة العاملة اليد

 47.040 112 420 )2( الورشة: المباشرة غير األعباء
 -  18.160 - - المدة آلخر الجاري  اإلنتاج
 504.000 210 2400 "  أ"  التامة المنتجات إنتاج تكلفة

: " أ"  من الوحدة إنتاج تكلفة
504.000 210 DA

2400
=  

  " أ"  المنتج مخزون -

 تكلفة الكمية العناصر
 تكلفة الكمية العناصر المبلغ الوحدة

 المبلغ الوحدة
 210,02483.046 2300االخراجات13.489,28 210,77 164مخ

 210,0234.443,28 2164مخ210504.000 2400اإلدخاالت
 210,02517.489,28 2464المجموع517.489,28 210,02 2464المجموع

 
517.489,28 210,02 DA

2464
cump = = 

  

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

Kg25000  دج 200بـ تكلفة الكلغرام الواحد "  1م" من المادة األولية المستعملة. 

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

 .دج للساعة الواحدة 250ساعة يد عاملة مباشرة بـ  2500

 .دج 1.200.000أعباء غير مباشر لإلنتاج 



 

  

دج و اإلنتاج الجاري آلخر  150.000ـ علماً أن اإلنتاج الجاري ألول المدة يقدر بـ 

  .دج 125.000المدة بـ 

  .وحدة 35000) أ(ـ الكمية المنتجة من المنتج التام 

  باستخدام المجدول :العمل المطلوب

 .أحسب تكلفة اإلنتاج التام الصنع
  : الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي 

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

  :كما يلي Excelيغ الحسابية للمجدول باستخدام الص

  
  :ـ الحل النهائي المقترح يظهر كما يلي



 

  

  
  

 : أسئلة التقويم الذاتي
 
  :)1( تمرينال

 ،)2( الورشـة  في"  ب"  المنتج ،و)1( الورشة في"   أ"  المنتج" عصفور"  مؤسسة تنتج

  ". م"  األولية المادة باستعمال

  :يلي فيما 200N أكتوبر شهر معطيات لخصت

  الجاري اإلنتاج. 1 

  ).2( الورشة فيدج   1.060و ،)1( الورشة في دج  2.124:الشهر بداية في -

  ).2( الورشة فيدج  903و ،)1(الورشة في دج  5.075: الشهر نهاية في - 

  المباشرة العاملة اليد. 2

  .للساعةدج  60 بـ ساعة 295): 1( الورشة -

  .للساعةدج  60  بـ ساعة 77,50): 2( الورشة -

  األولية المواد. 3

  .دج 7059 إجمالية بقيمة kg 4000:الشهر بداية في المخزون -

  .دج 19531 إجمالية بقيمة kg 13000: الشهر مشتريات -

  : الشهر استهالكات -



 

  

  ،kg11800):  1( الورشة

  .kg 2500  ):2( الورشة 

  .الشهر نهاية في النظري المخزون يساوي الحقيقي المخزون -

  :  المبيعات. 4

  .معا للمنتجين دج 100.000  المبيعات بلغت

  :المباشرة غير األعباء. 5

  :تحليل مراكز 6 تتضمن

  .والصيانة الطاقة: المساعدة المراكز -

  : األساسية المراكز

  )مشترى kg1: العمل وحدة: (التموين -

  )مباشر عمل يد ساعة: العمل وحدة): (1( الورشة -

  )مباشر عمل يد ساعة: العمل وحدة): (2( الورشة -

  ).األعمال رقم مندج 100 :المصاريف معدل: (التوزيع -

  :التالي الجدول في ملخصة الثانوي التوزيع مفاتيح و األولي التوزيع مجموع -

 التموين الصيانة الطاقة 
 الورشة

)1( 

 الورشة

)2( 
 التوزيع

49940 5.550 3.300 3.700 2.1750 4.390 11.250 

  10%  10%  50%  10% 20% -100% الطاقة

  10%  20% 40%  20% -100% 10% الصيانة

  :المطلوب العمل

  .المباشرة األعباء توزيع جدول أنجز. 1

  ". م"   األولية للمادة المخزون حساب قدم. 2

  ". ب" و"  أ"  المنتجين إنتاج تكلفة أحسب.3

  ):2( تمرينال

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

 .دج 280.000: المواد األولية •

 .دج 22.500: اللوازم المختلفة •

 .دج 25.000: اليد العاملة المباشرة •



 

  

 .دج 45.000: المصاريف غير المباشرة لقسم اإلنتاج •

  :فإذا علمت أن

 .دج  15.500اإلنتاج الجاري ألول المدة يقدر بـ  •

من  %2من المواد األولية،  %10: خر المدة يحتوي علىاإلنتاج الجاري آل •

من المصاريف غير المباشـرة   %6من اليد العاملة المباشرة ، %3اللوازم، 

  . لقسم اإلنتاج

  :العمل المطلوب

  .حساب تكلفة اإلنتاج الجاري النهائي. 1

  .تكلفة اإلنتاج التام الصنع. 2

  ):3(التمرين

  :يمر عبر ورشتين كما يلي  ينتج مصنعاً منتجاً وحيداً  حيث

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

 ".هـ 

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

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

  ". 2م" ، و المادة األولية 

  .Nلخاصة بشهر مارس من سنة المعلومات ا

  :مارس/ 1مخزون . 1

 .دج 126.000بقيمة  Kg 18000"  1م" المادة األولية  •

 .دج 74.180بقيمة  Kg 15000"  2م" المادة األولية   •

  :مشتريات الشهر. 2

 .دج 360.000بـ   Kg 60000"  1م" المادة األولية  •

 .دج 190.000بـ  Kg 48000"  2م" المادة األولية   •

  :إنتاج الفترة .3

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

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



 

  

  :اليد العاملة المباشرة لإلنتاج . 4

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

ساعة عمل إضافية  2600دج للساعة و 4ساعة عمل بـ  8000): 2(الورشة  •

 .%25قيمة الساعة بـ مع زيادة 

  

  

  :األعباء غير المباشرة ملخصة في الجدول التالي. 5

  

 البيان

 أقسام رئيسية أقسام مساعدة

 تموين صيانة إدارة
ورشة 

)1( 

ورشة 

)2( 
 توزيع

  39.970 84.000 71.600 30.700  34.040 26.780 أولي.ت.مجموع 

              توزيع ثانوي

  1  2  4  1  2  ـ  إدارة

  ـ  4  4  1  ـ  1  صيانة

  ـ  ـ  طبيعة وحدة العمل

كلغ 

أولية .م

  مشتراة

وحدة 

منتجة 

  "هـ"

وحدة 

" منتجة 

  "أ 

DA 100  رقم

  األعمال

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

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

  

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

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

 .وحدة 20000" . . . .  هـ " صنع الم½ المنتج  •

 .وحدة 2000" . . . . .   أ " المنتج التام الصنع  •

  : المبيعات. 7

  .دج للوحدة 25هو " أ " سعر بيع المنتج التام 

في نهاية الشهر تقيم هذه المؤسسة االخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة مع مخزون * 

  . أول المدة

  :العمل المطلوب

  .وزيع األعباء غير المباشرةإتمام جدول ت .1

 .تحديد تكلفة شراء المواد األولية .2

 )هـ ، أ(تحديد تكلفة إنتاج المنتجات  .3

 .تحديد النتيجة التحليلية للمنتج المباع .4

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

  
 
 

 : أجوبة التقويم الذاتي
  ):1( التمرين حل

  :المباشرة غير األعباء زيعتو جدول انجاز.1

  :الصيانة و الطاقة مركزي بين المتبادلة الخدمات -

x =5550+0.10 y          األولى الدرجة من المعادلتين جملة بحل   

y=3300+0.20 x                على نحصلx=6000 ، y=4500   

  

  

  



 

  

  :الجدول -

 التموين الصيانة الطاقة 
  الورشة

)1( 
  الورشة

)2( 
 التوزيع

 التوزيع
 األولي

5.550 3.300 3.700 21.750 4.390 11.250 

 التوزيع
       الثانوي

 600 600 3.000 600 1.200 -6.000 الطاقة
 450 900 1.800 900 -4.500 450 الصيانة 

 ت مج
 12.300 5.890 26.550 5.200 00 00 الثانوي

kg 1 القياس وحدات طبيعة
  مشترى

 عمل/سا
 مباشر

 عمل/اس
 مباشر

100 DA 
  رع

 1000 77.50 295 13000 القياس وحدات عدد
 12,3 76 90 0,4 القياس وحدات تكلفة

  

  ":م"  األولية للمادة المخزون حساب -2
 المبالغ و س كالعناصرالمبالغوسك العناصر
 مخزون
 بداية
 الشهر

 اخراجات 7.059 / 4000
    الشهر

 مشتريات
 19.531 / 13000 الشهر

إلنتاج
 المنتج

 "أ"
11800 1,87 22.066 

 أعباء
 مركز

 التكوين
13000 0.4 5200 

إلنتاج
 المنتج

 "ب"
2500 1,87 4.675 

    
مخزون
 آخر
 المدة

2700 1,87 5.049 

 31.790 1,87 17000 المجموع 1,8731790 17000 المجموع
 

31.790 1,87
17000

cump DA= = 

  "ب" و" أ" المنتجين إنتاج تكلفة حساب -3



 

  

  "أ" المنتج

 المبالغ و.س ك العناصر

 2.124  - - )1(الورشةالشهربدايةفي الجاري  اإلنتاج

 22.066 1,87 11800 المستهلكةاألوليةالمواد شراء تكلفة

 17.700 60 295 )1(الورشةالمباشرة األعباء

 26.550 90 295 )1(الورشة:المباشرة غير األعباء

 - 5.075   )1(الورشةالشهرنهايةفيلجاريا اإلنتاج) -(

 63.365 / / "أ"منالتامةالمنتجات إنتاج تكلفة

  

  "ب" المنتج

 المبالغ و.س ك العناصر

 1.060 - - )2(الورشةالشهربدايةفي الجاري  اإلنتاج

 4.675 1,87  2500 المستهلكةاألوليةالمواد شراء تكلفة

 4.650 60 77.50 )2(الورشةالمباشرة األعباء

 5.890 76 77.50 )2(الورشة:المباشرة غير األعباء

 -  903   )2(الورشةالشهرنهايةفيالجاري اإلنتاج) -(

 15.372 / / "ب"منالتامةالمنتجات إنتاج تكلفة

  

  ) :2(حل التمرين 

  ـ تكلفة اإلنتاج الجاري النهائي) 1

 المبالغ البيان

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

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

 31900 تكلفة اإلنتاج الجاري آلخر المدة
 
  التام الصنع ـ تكلفة اإلنتاج) 2



 

  

 المبالغ البيان

 280000 المادة األولية المستعملة
 22500 اللوازم المختلفة

 25000 اليد العاملة المباشرة
 45000 أعباء اإلنتاج غير المباشرة

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

    356.100 تكلفة اإلنتاج التام

 1250 كمية المنتجةال

 284,88 تكلفة إنتاج الوحدة

  ) :3(حل التمرين

  :توزيع األعباء غير المباشرة . 1

  :أ ـ حساب الخدمات المتبادلة

  مجموع تكلفة قسم الصيانة Bمجموع تكلفة قسم اإلدارة و Aنضع 
1

26.780
10
2

34.040
10

A B

B A

= +

= +
  

: بحل المعادلتين حالً مشتركاً نجد
30.800

40.200

DA

DA

A

B

=

=
  

  :ب ـ جدول توزيع األعباء غير المباشرة

 البيان
 أقسام رئيسية أقسام مساعدة

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

 I 26.78034.04030.700 71.600 84.000 39.970.ت ∑

 3080 6160 12320 3080 6160)30.800( إدارة

 ـ 16080 16080 4020)40.200( 4020 صيانة



 

  

 II 0037.800100.000 106.240 43.050.ت ∑

 طبيعة وحدة العمل
أولية .كلغ م

 مشتراة
وحدة منتجة 

 "هـ"
أ " وحدة منتجة 

" 

DA 100 
 ص.ع.ر

 7.000 30.000 50.000 108.000 عدد وحدات العمل

 6,15 3,54 2,00 0,35 تكلفة وحدة العمل

  

  :جدول تكلفة الشراء. 2

 )1م(المادة األولية البيان
 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية  

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

 381.000     تكلفة الشراء اإلجمالية
 60000     الكمية المشتراة

 6,35     تكلفة شراء الوحدة

   
 )2م(المادة األولية  البيان

 إلجماليا سعر الوحدة الكمية  

 190.000 -48000 ثمن الشراء
 0,35016.800 48.000 األعباء غير المباشرة للتموين

 206.800     تكلفة الشراء اإلجمالية
 48000     الكمية المشتراة

 4,31     تكلفة شراء الوحدة
  

  

  



 

  

  ):1م(ـ التكلفة المتوسطة المرجحة للمادة 
 381.000 تكلفة الشراء اإلجمالية

 126000 ون أول مدةمخز
 507.000 التكلفة اإلجمالية للمخزون

 78000  كمية المخزون
 6,50 التكلفة المتوسطة المرجحة

 
 :)2م(ـ التكلفة المتوسطة المرجحة للمادة 

 206.800  تكلفة الشراء اإلجمالية
 74180 مخزون أول مدة

 280.980 التكلفة اإلجمالية للمخزون
 63000 كمية المخزون

 4,46 تكلفة المتوسطة المرجحةال
  :جدول تكلفة اإلنتاج

  ):هـ(ـ  للمنتج نصف المصنع 

  :لحساب الكميات المستعملة من المواد أو المنتجات  نستخدم عالقة الجرد الدائم

⇒SF=SI+E-S S=SI+E-SF  
  :أي

  دةكمية مخزون آخر الم - كمية اإلدخاالت+ كمية مخزون أول مدة = كمية االستعماالت 

 )1م(الكمية المستعملة من المادة األولية  

18000 60000 13000 65000+ − = Kg  

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية  البيان

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

 15.000 5,00 3000 اليد العاملة المباشرة 

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

 537.500 10,75 50000  تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

  ):أ(ـ للمنتج التام الصنع 

 50000=13000- 48000+15000)=2م(الكمية المستعملة من المادة األولية  

  30000=20000-50000= المصنع 2/1الكمية المستعملة من المنتج  



 

  

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان

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

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

 32.000 4,00 8000 اليد العاملة المباشرة

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

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

 696.700     تكلفة اإلنتاج اإلجمالية

 30000     الكمية المنتجة

 23,2233     تكلفة إنتاج الوحدة

 :النتيجة التحليلية للمنتج المباع

  ):أ(أ ـ سعر التكلفة للمنتج 

 اإلجمالي سعر الوحدة الكمية البيان

 23,2233650.252 28000 تكلفة اإلنتاج المباع
 43.050 70006,15 األعباء غير المباشرة للتوزيع

 693.302     سعر التكلفة اإلجمالي

30000): أ(ـ الكمية المباعة من المنتج  2000 28000− =  

  :ب ـ النتيجة التحليلية

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان

 700.000 25 28000 رقم األعمال

 )693.302(   سعر التكلفة اإلجمالي

 6.698     )أ(للمنتج  ةالنتيجة التحليلي

  :حساب المخزون

  ):1م(أ ـ للمادة األولية 



 

  

  ):أ(ـ للمنتج التام الصنع 

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان اإلجمالي سعرالوحدة الكمية البيان

650253,33 2800023,2233االخراجات  - - - 1مخ

23,223346446,667 2000 2مخ3000023,2233696.700 اإلنتاج

 3000023,2233696700 المجموع 3000023,2233696700المجموع

  

 اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان اإلجماليسعر الوحدة الكمية البيان

422500 650006.5االستعماالت126000 180007 1مخ

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

507000 780006,5 المجموع507000 780006,5 المجموع


