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 مقدمة
 

 :احلمد هلل رب العادلني ، و بو نستعني 
 

 أستاذي األستاذ حمفوظ عثماين )مبشيئة اهلل و بعد التعديالت األخرية اليت مت نصُّها ، تعني علينا 
 مترين يف احملاسبة 50تأجيل نشر الكتاب الذي حيمل يف طياتو  (و األستاذ عبداخلالق عودة 

 .التحليلية باحلل ادلفصل للموسم ادلقبل إن شاء اهلل 
 

 و ىآ أنا اليوم أعود إليكم ساديت األساتذة الفضالء ، و أعزائي التالميذ النجباء ، هبذه اجمللة ، 
و بفضل من اهلل و تيسري منو ، اخرتت فيها بعض التمارين من الكتاب ، و بعض مواضيع البكالوريا 

 .السابقة ، و عدلت منها ما وجب تعديلو 
 

 ختونين الكلمات عند الوقوف معربا أمامكم ، حماوال جاىد اإلدلام ، بروعة البيان... و كالعادة 
 :و فصاحة الكالم ، ألسرتسل معكم مجيل ادلشاعر و اليت اختزذلا الشاعر يف قولو 

  ذلم يف القلب مررل و حلُّ رعى اهلل األحبة حيث حلو 
 .. تبارت حيثما ىلُّوا و حلُّواخيول الشوق مسرجة إليهم 

 
 

 "أخلصوا لنا بالدعاء يف ىذه األيام ادلباركة بارك اهلل فيكم" 
 

 
 األستاذ عبداخلالق عودة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021احملاسبة التحليلية بآخر تعديالت   
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( : 01)التمرين رقم 
 

تحصلنا  2021 مارس و في نهاية m2 و  m1باستعمال  مادتين أوليتين    (B و A)نوعين من المنتجات  " الفتح"تنتج مؤسسة  
: على المعلومات التالية 

 : مخزون أول المدة (1
 350 كغ من m1 دج 750 57 بمبلغ إجمالي يقدر بــ  
 250 كغ من m2 دج 500 27 بمبلغ إجمالي يقدر بــ  
 140 وحدة من A دج 700 88 بمبلغ إجمالي يقدر بــ   
 120 وحدة من B  دج  800 25 بمبلغ إجمالي يقدر بــ  

 :مشتريات المواد األولية  (2
 600 كغ من m1 دج للكغ 150 بسعر  
 400 كغ من m2 دج للكغ 100 بسعر  

  :اإلنتاج و االستعماالت  (3
  وحدة من 1000إلنتاج A كغ من  300 استعملت m1  كغ من 200   و m2 
  وحدة من 800إلنتاج B كغ من 240 استعملت m1  كغ من 160 و m2.  

 : المبيعات  (4
  وحدة من المنتوج 900باعت A دج للوحدة 300 بسعر . 
  وحدة من المنتوج  700باعتB دج للوحدة 200 بسعر . 

 :مصاريف مباشرة  (5
  ثمن من الشراء لكل مادة أولية %10مصاريف الشراء المباشرة . 
  ساعة للمنتوج  180 دج للساعة منها 250 ساعة عمل مباشرة 400مصاريف اإلنتاج المباشرة A.  
  دج توزع بين  000 64مصاريف التوزيع المباشرة  A و B حسب الوحدات المباعة . 

:   المطلوب
:         أحسب مايلي 

  m2و  m1تكلفة شراء المادتين األوليتين  (1
  .B و  Aتكلفة إنتاج المنتجين التامين  (2
 سعر التكلفة و النتيجة التحليلية اإلجمالية  (3
 :   الصافية علما أن النتيجة التحليلية (4

  دج  3000األعباء غير المعتبرة تفدر بــ 
  دج  000 14العناصر اإلضافية تفدر بـــ  .

  تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة لإلدخاالت مع مخزون أول مدة : مالحظة(CMUP )  

  دج  90000: النتيجة الصافية 
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( : 02)التمرين رقم 
 و من اجل حساب مختلف التكاليف قدمت لك معطيات m2  و m1باستعمال نوعين من المواد االولية   ( B و A) نوعين من المنتجات "اإليمان  "تنتج مؤسسة

:  كما يلي  2021 أفريلشهر 
: مخزون اول مدة  (1

  المادة االوليةm1 : 1500 دج لإلجمالي500 114 كغ بـ  
  المادة االوليةm2  : 1200 دج لإلجمالي400 77 كغ بـ  
  المنتوجA : 200 دج لإلجمالي                 500 142 وحدة بـ  
  المنتوجB : 150 دج لإلجمالي                          500 86 وحدة بـ  

: المشتريات (2
  المادة األوليةm1 :  3500 دج للكلغ80 كغ بـ  
  المادة األوليةm2 :  2100 دج للكلغ 60 كغ بـ 

 : االنتاج و االستعماالت (3
  المنتوجA : 450 من  كغ1800  وحدة باستعمال m1 كغ  من 1300  و m2  
  المنتوجB : 350 كغ من 1400  وحدة باستعمال m1 كغ  من 1100  و m2 

 : مبيعات الشهر (4
 500  وحدة تامة الصنع من A دج للوحدة 900 بـ  
 400 وحدة تامة الصنع من B دج للوحدة1000 بـ  

: المصاريف المباشرة (5
  من ثمن الشراء لكل مادة اولية %10: مصاريف الشراء (m1  2  وm) 
  ساعة لـ ـ400 دج للساعة منها 100 ساعة بـ 700: مصاريف االنتاج A 
  دج لكل وحدة مباعة من 20: مصاريف التوزيع A و B 

 :توزع في الجدول التالي حيث: المصاريف غير المباشرة (6
 

 

 

 
 

 
احسب ما يلي  : المطلوب 

 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة (1
 m1 ،  m2أحسب تكلفة شراء المادتين االوليتين  (2
 B و  Aأحسب تكلفة انتاج المنتوجين التامين  (3
 أحسب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية االجمالية  (4
 :النتيجة التحليلية الصافية علما أن  (5

  دج  5600 بــــالعناصر اإلضافية تقدر 
 دج 1100  بــــتقدر االعباء غير المعتبرة  

  تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة لالدخاالت مع مخزون أول مدة : مالحظة(CMUP )    
 دج 160000: النتيجة الصافية 

 
البيان 

           األقسام الرئيسية  االقسام المساعدة 
الورشة التموين الصيانة االدارة 


الورشة  


التوزيع  

 700 15 200 25 400 12 800 73 400 16 000 16مجموع التوزيع األولي 
 %20 %20 %20 %30 %10%( 100)اإلدارة 
 %20 %20 %30 %30%( 100) -الصيانة 

وحدة مباعة وحدة منتجة ساعة عمل كغ مشترى نوع وحدة القياس 
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 ( :03)التمرين رقم 
، و من أجل حساب مختلف التكاليف قدمت لك  (m1 ،m2)باستعمال نوعين من المواد األولية  (BوA ) نوعين من المنتوجات  "الروضة" تنتج مؤسسة

:  كما يلي 2021 فيفريمعطيات شهر 
 : مخزون أول المدة (1

  المادة األوليةm1 : 1500 دج لإلجمالي              000 375 كغ بـ  
  المادة األوليةm2 : 1200  دج لإلجمالي 000 225 كغ  بـ  
  المنتوجA :300 دج لإلجمالي000 606 وحدة بـ  .
  المنتوجB : 200 دج لإلجمالي000 275 وحدة بـ  

 : المشتريات (2
  المادة األوليةm1 : 3500 دج للكغ                       200 كغ بـ 
  المادة األوليةm2 : 3100 دج للكغ                       150 كغ  بـ  

اإلنتـاج و االستعماالت  (3
  المنتوجA :500 كغ من 2100 وحدة باستعمال m1  كغ من  1800  و m2 
  المنتوجB : 400  كغ من 1700 وحدة باستعمال m1  كغ من 1400 و m2 

: مبيعات الشهر (4
 650 وحدة تامة الصنع من A دج للوحدة 2200 بـ  
 550 وحدة تامة الصنع من B دج للوحدة 2100 بـ 

  :المصاريف المباشرة (5
 من ثمن الشراء % 10: مصاريف الشراء 
 ساعة لـ 250 دج للساعة منها 140 ساعة بـ 450: مصاريف اإلنتاج A 
 دج لكل وحدة مباعة20: مصاريف التوزيع  .

 :توزع في الجدول التالي حيث: المصاريف غير المباشرة (6
 

 
 
 
 
 

 
 

 :أحسب ما يلي: المطلوب
 أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة (1
 m1 ،  m2أحسب تكلفة شراء المادتين االوليتين  (2
 B و  Aأحسب تكلفة انتاج المنتوجين التامين  (3
 أحسب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية االجمالية  (4
 :حيث أحسب النتيجة التحليلية الصافية  (5

  دج  2400العناصر  االضافية تقدر بـ 
  دج 2000االعباء غير المعتبرة تقدر بـ  

  تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة لالدخاالت مع مخزون أول مدة : مالحظة(CMUP )    
 دج 155000: النتيجة الصافية 

 
البيان 

األقسام الرئيسية           االقسام  المساعدة 
الورشة التموين الصيانة اإلدارة 


الورشة  


التوزيع  

 400 73 000 157 1000 750 150 000 38 000 60مجموع التوزيع األولي 
 5 2 4 1 3( 15)اإلدارة 
 2 2 2 4( 10) -الصيانة 

 

نوع وحدة القياس 
 دج من ثمن 100

 الشراء
ساعة عمل 

 مباشرة
 كغ مادة
 مستعملة

 دج من 100
 رقم األعمال
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( : 04)التمرين رقم 
:  ، حيث m2و  m1وليتين أانطالقا من مادتين  (P2و  P1)منتوجين مختلفين  " ؏؏ عبدالخالق"تصنع مؤسسة 
  P1  : كغ  من المادة االولية 630يتطلب m1  كغ 1.4حيث  كل وحدة منتجة  تتطلب . 
 P2  :  كغ  من المادة االولية  420يتطلب m2 كغ 1.2 حيث  كل وحدة منتجة  تتطلب . 

:  2021 و لدينا المعلومات التالية الخاصة بمحاسبة شهر  أفريل                   
: مخزونات بداية الشهر  (1

  المادة االوليةm1   :400 دج لإلجمالي20000 كغ بـ  
  المادة االوليةm2  :300 لإلجمالي13500 كغ بـ  
   المنتج P1 : 150 لإلجمالي30450 وحدة  بـ  
  المنتجP2 : 200 لإلجمالي38800 وحدة بـ  

: مشتريات الشهر (2
  المادة االوليةm1   :…دج  40كغ بـ   …؟ 
  المادة االوليةm2  :…دج30كغ بـ   …؟  

: األعباء  المباشرة   (3
  من ثمن الشراء لكل مادة اولية% 10: على الشراء 
 ساعة  توزع بين   320 :  على االنتاج P1 و P2   دج للساعة200 حسب الكمية المنتجة بـ  
  دج لكل وحدة مباعة5: على التوزيع  

: انتاج الشهر  (4
  المنتوجP1 : …وحدة …؟  
  المنتوجP2 : …وحدة …؟  

 : مبيعات الشهر (5
  المنتوجP1 : …دج للوحدة 500 وحدة بسعر …؟  
  المنتوجP2 : …دج  للوحدة 400 وحدة بسعر …؟  

 :مخزون اخر الشهر (6
  المادة االوليةm1   :570كغ  
  المادة االوليةm2  :480كغ  
  المنتوجP1 : 100وحدة  
  المنتوجP2 : 150 وحدة  

 ("CMUP) تقيم اإلخراجات بالتكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة لالدخاالت مع مخزون أول مدة " :توزع حسب الجدول التالي  : األعباء الغير المباشرة (7
 

البيان 
االقسام الرئيسية 

التوزيع  2الورشة  1الورشة التموين 
 20500 11200 26250 7500مجموع التوزيع الثانوي 

 
طبيعة وحدة العمل 

 د 100
ث ش 

 كغ
 مستعمل

 ساعة
 عمل 

 دج 100
من رقم األعمال 

   …؟…   …؟…   …؟…   …؟…عدد وحدات العمل 
: العمل المطلوب

  جدول توزيع االعباء غير مباشرة ثم أتمم "  P2" و" P1"  من و المباعة المنتجة ، الكميات " m2 "و " m1 "المشتراة من حدد الكميات  (1
 CMUP حدد ثم m2 و m1احسب تكلفة الشراء للمادتين األوليتين  (2
على راس مال  قدره  % 6 دج اعباء غير معتبرة و فائدة سنوية 4500 و سعر التكلفة و النتيجة  الصافية مع اعتبار  P2 و P1حساب كلفة االنتاج ل  (3

  دج215000= النتيجة الصافية                                                                                                          دج كعناصر اضافية1300000
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( : 05)التمرين رقم 
  : حيث  مختلفتين في ورشتينm2    و m1انطالقا من  المادتين    B  وAنتاجية منتوجين اإل "رىف"تصنع مؤسسة 

  المنتوج" A " ينتج في الورشة األولى
  المنتوج"B "   ينتج في الورشة الثانية

 : 2021 أفريلو لدينا المعلومات التالية الخاصة بمحاسبة شهر 
 :مخزون أول الشهر  (1

  المادة االوليةm1   :600 دج للكغ الواحد120 كغ بـ  
  المادة االوليةm2  :500 لإلجمالي50000 كغ بـ  
   المنتج A : 300 لإلجمالي92000 وحدة  بـ  
  المنتجB : 200 للوحدة  285 وحدة بـ 

: مشتريات الشهر (2
  المادةm1  :1800كلغ/ دج90:  كغ بـ 
  المادةm2   :1700كلغ/ دج 70:   كغ بـ 

: اإلنتاج و االستعماالت (3
  وحدة من المنتوج  …؟…أنتجتA األوليةكغ من المادة …؟… باستعمال   m1 

  وحدة من المنتوج  …؟…أنتجتB األوليةكغ من المادة …؟… باستعمال   m2 
: مبيعات الشهر (4

  المنتوجA  : 850 دج للوحدة 380 وحدة  بسعر 
   المنتوجB  : 750 دج للوحدة 240 وحدة بسعر 

األعباء المباشرة  (5
 دج توزع على الكمية المشتراة35000: على المشتريات  
 على اإلنتاج : 

 دج للساعة 115 ساعة  بـ 400( :1)الورشة 
 دج للساعة115 ساعة بـ 300( :  2)الورشة  

 دج توزع بالتناسب مع الوحدات المباعة 19200: على التوزيع 
 مخزون آخر الشهر (6

  Bالمنتوج    Aالمنتوج   m2المادة األولية  m1المادة األولية 
 350  وحدة450  كغ700  كغ800

:  توزع حسب الجدول التالياألعباء غير المباشرة  (7
 

 البيان
 األقسام األساسية

 التوزيع 2الورشة 1الورشة تموين
 16800 22500 34000 70000 مجموع توزيع الثانوي

 وحدة مباعة عمل ساعة  عمل ساعة مشترى كغ وحدات العمل طبيعة
:  العمل المطلوب

إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة   (1
 ".CMUP" تحديد مع تكلفة الشراء للمواد األولية  ثم احسب " m2" و " m1"حدد استعماالت المادتين  (2
 " CMUP "مع تحديد  ج كلفة اإلنتا ثم احسب " B"و " A"حدد الكميات المنتجة من  (3
  دج5000عتبرة  المعباء غير  األ دج و10000تقدر بــ حيث العناصر اإلضافية النتيجة الصافية  سعر التكلفة وأحسب  (4

 
  دج54000: النتيجة الصافية 
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  الموضوع الثاني2008بكالوريا 
 ( :06)التمرين رقم 

: تنتج مؤسسة االخوة عبد السالم و تبيع نوعين من السراويل
  سراويل للرجال(PH) 
  سراويل لألطفال(PE) 
  : اعطيت لكم المعلومات التالية2006خالل شهر ماي 

  :2006-05-01مخزونات في  -1
 دج للمتر58 متر ب 2000: قماش . 
 سراويل تامة للرجال (PH) : 500 دج000 140 سروال بقيمة اجمالية . 
  سراويل تامة لألطفال(PE)  :300 دج200 56 سروال بقيمة اجمالية . 

 :مشثريات الشهر -2
 12 000 دج للمتر الواحد80 متر من القماش ب . 
  دج000 45 (الخ...ازرار، سحابات)لوازم مختلفة .  

: انتاج الشهر -3
 5000 سروال للرجال (PH .)
 3200 سروال لالطفال (PE .)

: يتطلب صناعة السروال الواحد
( PE)سروال لالطفال ( PH)سروال للرجال 

 متر1.75: قماش  
 3دج لوازم نختلفة  
 45 دج للساعة الواحدة30 دقيقة من اليد العاملة المباشرة باجرة  .

 متر0.75: قماش . 
 3دج لوازم مختلفة  
 30 دج للساعة الواحدة30 دقيقة من اليد العاملة المباشرة باجرة  .

 :باعت المؤسسة: مبيعات شهر ماي -4
 3500 سروال للرجال (PH) دج للسروال الواحد300 مبلغب . 
 2000 سروال لالطفال (PE) دج للسروال الواحد145 مبلغب . 

 :جدول االعباء غير المباشرة -5
.  دج000 12 دج و عناصر اضافية 5500دناه مع االخذ بعين االعتبار اعباء غير معتبرة ألخصت االعباء غير المباشرة عن شهر ماي في الجدول الوارد 

المراكز االساسية المراكز المساعدة البيان 
التوزيع االنتاج التموين الصيانة الطاقة 

 مجموع التوزيع االولي
:  التوزيع الثانوي

36 000 26 400 55 800 520 000 50 200 

% 30% 40% 20% 10- 100% االدارة 
% 20% 50% 30- 100%  -الصيانة 

 

طبيعة وحدة القياس 
 متر قماش 
مشترى 

وحدات منتجة 
(PH  وPE )

  دج من 100
رقم االعمال 

 تقيم االخراجات بطريقة التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة مع المخزون االولي. 
: العمل المطلوب

  مع إعداد الجرد الدائم احسب تكلفة شراء القماش المستعمل ثم اتمم جدول توزيع االعباء غير المباشرة (1
 .و سعر تكلفتيهما و النتيجة التحليلية (EP)و  (HP)احسب تكلفة انتاج المنتجين  (2
  دج139500=                                                                                 النتيجة الصافية 2006احسب النتيجة التحليلية الصافية لشهر ماي  (3
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  الموضوع األول2013بكالوريا 
 ( :07)التمرين رقم 
 . 2 في الورشةB2 و المنتج 1 في الورشةB1 حيث يتم انتاج المنتج M2 و M1 باستعمال المادتين االوليتين B2 و B1منتجين " جرجرة "تنتج مؤسسة 

:   كانت كما يلي2012المعلومات الخاصة بشهر مارس 
 :مخزون اول الشهر .1

  المادة M1 :5000  دج99 500بقيمة اجمالية كغ  
  المادةM2 :3000 دج600 48 بقيمة اجمالية كغ  
  المنتجB1 :3000 دج250 310 وحدة بقيمة اجمالية  
  المنتجB2 :1800 دج900 514 وحدة بقيمة اجمالية  

 :مشتريات الشهر .2
 األوليةالمادة  M1 :20 000 دج000 380 بقيمة اجمالية كغ . 
 األوليةالمادة  M2 :6000 دج000 102 بقيمة اجمالية كغ . 

  :انتاج و استعماالت الشهر .3
 وحدة من 000 23نتاج إ B1المنتج باستعمال : 

 20 000 من المادة M1 
 4000 من المادة M2 
 60دج للساعة100 ـــ دقيقة من اليد العاملة المباشرة للوحدة المنتجة ب . 

 وحدة من المنتج 2400نتاج إ B2باستعمال : 
 3000 من المادة M1 
 1600 من المادة M2 
 150دج للساعة150 ــ دقيقة من اليد العاملة المباشرة للوحدة المنتجة ب  

 :يلخصها الجدول التالي:  االعباء غير المباشرة .4
التوزيع  (2)الورشة  (1)الورشة التموين الصيانة االدارة البيان 

 716 20 400 8 250 41 400 7 600 6 000 12مجموع التوزيع األولي 
      التوزيع الثانوي 

% 10% 10% 50% 10% 20 (100%)االدارة 
% 10% 20% 50% 20 (100%) -الصيانة 

 

 ساعة يدمادة مشتراة كغ طبيعة وحدة العمل 
عمل مباشرة 

 ساعة يد
عمل مباشرة 

 الكمية
المباعة 

 :مبيعات الشهر .5
 21 600 وحدة من B1دج للوحدة135  ــ ب . 
 3200 وحدة من B2دج للوحدة370  ــ ب . 

:  العمل المطلوب
 .اتمم جدول توزيع االعباء غير المباشرة (1
 .B2 و المنتج B1احسب تكلفة انتاج المنتج  ثم M2 و المادة M1احسب تكلفة شراء المادة  (2
 .B2 و المنتج B1احسب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية ل المنتج  (3
 . دج2184 و االعباء غير المعتبرة 1000 اإلضافية بلغت العناصر، اذا علمت ان  احسب النتيجة التحليلة الصافية (4
 تستعمل المؤسسة في تقييم اخراجات المخزونات تكلفة الوحدة المتوسطة المرجحة :  مالحظة(CMUP)                               

  دج332000: النتيجة الصافية 
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 الموضوع األول 2014بكالوريا 
 ( :08)التمرين رقم 
(. m2)و  (m1)باستعمال مادتين اوليتين  (P2)و  (P1)نوعين من المنتجات " االمل "تنتج مؤسسة 

:  استخرجت المعلومات التالية2014لشهر ماي 
مخزون اول الشهر  1

  المادة االولية(m1) : 3000  دج180 000إجمالية بتكلفة كغ  
  المادة االولية(m2) : 2500  دج 157 500إجمالية بتكلفة كغ  
  المنتج(P1) : 1500 دج655 000إجمالية  وحدة بتكلفة  
  المنتج(P2) : 2000 دج587 500إجمالية  وحدة بتكلفة  

: المشتريات 2
  المادة االولية(m1) : 9000  دج للكغ65بسعر كغ  
  المادة االولية(m2):  8500  دج للكغ70كغ بسعر  
 مشترى من كغ لكل دج  10: االعباء المباشرة على المشتريات(m1)  و(m2) 

  :االنتاج و االستعماالت 3
  المنتج(P1) : 2000 من المادة كغ  1.5 وحدة، كل وحدة تستعمل(m1)  من المادةكغ  2، و ( m2) 
  المنتج(P2) : 3000 من المادة كغ  2.5 وحدة، كل وحدة تستعمل(m1)  من المادةكغ  0.5، و ( m2) 

 :االعباء المباشرة على االنتاج 4
  كل وحدة منتجة من المنتج(P1) :  للساعة دج  200جرة أ دقيقة ب45تتطلب
  كل وحدة منتجة من المنتج(P2) :  للساعة دج  180جرة أ دقيقة ب30تتطلب

 (جدول التوزيع تم تعديلو و إعطاء مباشرة التوزيع الثانوي) : لخصت في الجدول التالي: االعباء غير المباشرة 5
 التوزيع اإلنتاج التموينالبيان 

 66000 100000 87500مجموع التوزيع الثانوي 
 وحدة مباعة وحدة منتجة كغ مادة مشتراةطبيعة وحدة العمل 
 …؟… …؟… …؟…تكلفة وحدة العمل 

 
: المبيعات 6

  المنتج(P1) : 2500دج للوحدة650 بسعر   وحدة  
  المنتج(P2) 3000دج للوحدة500بسعر   وحدة  
 لكل وحدة مباعة من دج  14: االعباء المباشرة على التوزيع(P1)  و(P2)  

: العمل المطلوب
. اتمام جدول توزيع االعباء غير المباشرة (1
: أحسب كل من  (2

(. m2)و  (m1)تكلفة شراء المادتين االوليتين  .1
( P2)و  (P1)تكلفة انتاج المنتجين  .2
. سعر التكلفة و النتيجة التحليلية لكل منتج .3
.  دج 24 000، و األعباء غير المعتبرة  دج 52 000ن العناصر اإلضافية أالنتيجة التحليلية الصافية علما  .4

. تطبق المؤسسة طريقة التكلفة الوسطية المرجحة باعتبار المخزون االولي عند تقييم االخراجات:  مالحظة
  دج950000: النتيجة الصافية 
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 الموضوع األول 2016بكالوريا 
( : 09)التمرين رقم 

:  استخرجنا المعلومات التالية 2016و لشهر مارس " لوازم"ياستعمال مادة البالستيك و " طاوالت"و " كراسي"و تبيع نوعين من المنتجات "  ؏؏الساحل "تنتج مؤسسة 
 :وضعية المواد االولية و اللوازم و المنتجات تامة الصنع خالل الشهر -1

البيان 
خر الشهر آمخزون نتاج الشهر إمشتريات و ول الشهر أمخزون 

المبلغ االجمالي الكمية 
المبلغ االجمالي الكمية  (دج)

المبلغ االجمالي الكمية  (دج)
 (دج)

 …؟… كغ 180 000 240 كغ 2400 600 22 كغ 200بالستيك 
 …؟…-  000 75-  500 5- لوازم 

 …؟… 40 …؟… …؟… 550 25 60كراسي 
 …؟… 10 …؟… …؟… 775 9 15طاوالت 

  دج توزع على البالستيك و اللوازم حسب ثمن الشراء500 31بلغت : اعباء الشراء المباشرة . 
 : االستعماالت -2

: الجدول التالي يوضح االستعماالت للوحدة المنتجة
 (دقيقة)اليد العاملة المباشرة  (دج)اللوازم ( كغ)البالستيك البيان 

 15 50  كغ1.5الكراسي 
 30 80  كغ2.8الطاوالت 

: مالحظة 
 كغ1650 الكمية المستعملة من البالستيك في انتاج الكراسي ىي . 
  دج للساعة300تكلفة اليد العاملة . 

  :االعباء غير المباشرة -3
.  دج اعباء غير معتبرة5000 دج عناصر اضافية و 5200لخصت في الجدول التالي مع اعتبار 

 
البيان 

المراكز االساسية المراكز المساعدة 
التوزيع االنهاء القولبة التموين الصيانة االدارة 

 250 23 475 25 250 23 950 31 000 36 000 42مجموع التوزيع االولي 
 %20 %30 %20 %20 %10 (%100) اإلدارة

 1 3 5 3 (12 ) -الصيانة 
 

 وحدة العمل  طبيعة
 دج من 1000

ثمن الشراء 
بالستيك كغ 

مستعمل 
وحدة  
منتجة 

وحدة  
مباعة 

 :المبيعات -4
  دج600سعر بيع الكرسي الواحد . 
  دج1200سعر بيع الطاولة الواحدة . 
: المطلوب
  .احسب الكمية المستعملة من البالستيك (1
 . احسب الكمية المنتجة لكل من الكراسي و الطاوالت (2
 . احسب الكمية المباعة لكل من الكراسي و الطاوالت (3
 .احسب تكلفة الشراء لكل من البالستيك و اللوازم ثم انجز جدول توزيع االعباء غير المباشرة (4
 .احسب تكلفة االنتاج لكل من الكراسي و الطاوالت (5
 .احسب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية لكل منتج ثم النتيجة التحليلية الصافية (6
 تقيم االخراجات بالتكلفة المتوسطة للوحدة المرجحة مع مخزون اول المدة :  مالحظة(CMUP)                                   دج360000النتيجة الصافية  
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 الموضوع األول 2017بكالوريا 
 ( :10)التمرين رقم 

  ، M2  وM1  في ورشتين باستعمال المادتين االوليتين P2 و  P1التي تنتج منتجين " التفوق"لحساب التكاليف وسعر التكلفة لمؤسسة 
:  2016قدمت لك المعلومات التالية خالل شهر مارس 

 

  :01/03/2016المخزون في  .1
  المنتجP1  :2500 للوحدة دج159بـ وحدة .
  المنتجP2  :3000 دج لالجمالي 500 542ـــ ب وحدة. 

 :االنتاج واالستعماالت لشهر مارس  .2

اإلنتاج البيان 
االستعماالت 

M1 M2 
P1 10000 كغ  1500 كغ  2000 وحدة 
P2 15000 كغ  2500 كغ  3000 وحدة 

:  علما أن 
  التكلفة الوسطية المرجحة(CUMP) من  الواحدة منللوحدة M1 = 250 كغ  للدج
  التكلفة الوسطية المرجحة(CUMP) من  الواحدة منللوحدة M2  =375 للكغ دج  

  :األعباء المباشرة .3
  ساعة للمنتج 1250 ساعة يد عمل منها 3000:  االنتاج P2 والباقي لـ P1 ،  دج400تكلفة الساعة الواحدة علما أن  
  دج لكل وحدة مباعة 10: التوزيع . 

 :األعباء غير المباشرة  .4
التوزيع الورشة الثانية الورشة االولى البيان 

 000 146 000 500 …؟…مجموع التوزيع الثانوي 
وحدة مباعة وحدة منتجة  M1كلغ مستعمل من المادة طبيعة وحدة العمل 
 …؟… …؟… دج 70تكلفة وحدة العمل 

 :المبيعات  .5
  سعر بيع الوحدة منP1 : 270  دج 
  سعر بيع الوحدة منP2 : 250  دج

  :31/03/2016المخزون في  .6
  المنتجP1 : 500  وحدة 
  المنتجP2 : 800  وحدة 

: المطلوب 
 .P2 و P1حدد الكمية المباعة من المنتجين  (1
 .أتمم جدول توزيع األعباء غير المباشرة  (2
 .لكال منهما  (CUMP)التكلفة الوسطية المرجحة  ثم احسب .P2 و P1احسب تكلفة االنتاج للمنتجين  (3
 .احسب سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للمنتجين  (4

  دج1606000= النتيجة الصافية 



 عبداخلالق عودة: إعداد األستاذ                                                                       التحليليةالعدد الثاين من جملة احملاسبة 

11 
 

 الموضوع الثاني 2017بكالوريا 
 ( :11)التمرين رقم 

:   في ورشتين ، حيثأوليتين  باستعمال مادتين P2 و  P1منتجين " الياسمين "تنتج مؤسسة 
  تنتج المنتجP1   باستعمال المادة األولية 01في الورشة M1. 
  تنتج المنتجP2 باستعمال المادة األولية 02  في الورشة M2. 

. 2016المعطيات الخاصة بشهر ماي 
  .02/05/2016المخزون في  -1

  المادةM1 : 100 كغ  
  المادةM2 : ال يوجد . 
  المنتجP1   :500 لإلجمالي 140000 وحدة بـ  
  المنتجP2 :  300 للوحدة  دج 680 وحدة بـ . 

 الجرد الدائم  -2
 األوليةالمادة  M1 : 

 الكميةو . س المبلغ  البيان الكميةو . س المبلغ  البيان
 …؟… … … استعماالت …؟… 400 … 1مخزون 

 …؟… … … 2مخزون  …؟… … 400 تكلفة الشراء
 …؟… … … المجموع …؟… 500 … المجموع

 األوليةالمادة  M2 : 
 الكميةو . س المبلغ  البيان الكميةو . س المبلغ  البيان
 …؟… … 700 استعماالت …؟… … … 1مخزون 

 …؟… 600 … 2مخزون  …؟… … … تكلفة الشراء
 …؟… … … المجموع …؟… … … المجموع

 :تطلب إنتاج : أعباء االنتاج المباشرة  -3
  وحدة منP1   :30 دقيقة  
  وحدة منP2 :  45 دج للساعة للمنتجين 90 دقيقة بتكلفة 

 :المبيعات  -4
  المنتجP1   دج للوحدة  340بسعر 
  المنتجP2 دج للوحدة 680 بسعر . 

 :31/05/2016المخزون في  -5
  المادةM1 :200 كغ . 
  المادةM2 : 100 كغ  . 
  المنتجP1   :600 وحدة . 
  المنتجP2 :  700وحدة . 

 :توزع في الجدول التالي : األعباء غير المباشرة  -6
التوزيع الورشة الثانية الورشة االولى الصيانة  االدارة  البيان 

 36500 289000 89000 18000 10000مجموع التوزيع األولي  
 %20 %30 %30 %20 (100)االدارة  
 2 4 4( 10 ) -الصيانة  

وحدة مباعة وحدة منتجة  وحدة منتجة - - طبيعة وحدة العمل 
 …؟… …؟… …؟…- - عدد وحدات العمل 
 …؟… دج 250 دج 100- - تكلفة وحدة العمل 

: المطلوب 
   P2 و  P1 الكميات المنتجة والمباعة من تحديدأكمل جدول توزيع االعباء غير المباشرة مع  (1
 .لكل منهما  (CUMP)  و P2 و  P1أحسب تكلفة إنتاج المنتجين   ثم M2  وM1أكمل حساب الجرد الدائم للمادتين األوليتين  (2
  دج10500: النتيجة الصافية                                                                                  .النتيجة التحليلية اإلجمالية لهما   وP2 و  P1احسب سعر التكلفة للمنتجين  (3
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 الموضوع الثاني 2019بكالوريا 
( : 12)التمرين رقم 

:   أعطيت لنا المعلومات التالية 2018 و لشهر مارس (M) باستعمال مادة وحيدة (P) و تبيع منتجا وحيدا ؏؏تنتج مؤسسة القدس 
جدول توزيع األعباء غير المباشرة    (1

التوزيع  2الورشة  1الورشة التمويمن البيان 
 11020 14000 كلغ 90000 16000مجموع التوزيع الثانوي 

وحدة مباعة وحدة منتجة مادة أولية مستعملة   دج من ثمن الشراء100طبيعة وحدة العمل 
  :مخزون أول الشهر  (2

  المادة األولية(M) : 3000 كغ / دج53 كغ بتكلفة
  المنتج التام(P) : 200 دج 227000 وحدة بتكلفة إجمالية  

:  مشتريات الفترة  (3
  المادة األولية(M) : 5000 دج  200000 كغ بمبلغ إجمالي 

األعباء المباشرة   (4
   دج  لكل كغ مشترى  5: على الشراء 
  دج للساعة  110 ساعة عمل بتكلفة 400: على  اإلنتاج 
  من رقم االعمال  % 10: على التوزيع

: إنتاج الفترة  (5
  المنتج التام(P)  : 400  وحدة 

 : مخزون آخر المدة  (6
  المادة األولية(M) : 2000  كلغ 
  المنتج التام(P) : 20 وحدة  

:  المطلوب 
  (P) و عدد الوحدات المباعة من المنتج التام (M)أحسب الكمية المستهلكة من المادة األولية  (1
أتمم جدول توزيع االعباء غير المباشرة  (2
أحسب تكلفة اإلنتاج  و التكلفة الوسطية المرحجة  (3
 دج  2080: أحسب سعر التكلفة و النتيجة التحليلية إذا علمت أن سعر بيع الوحدة  (4
  (CMUP)تقيم اإلخراجات بالتكلفة الوسطية المرجحة مع مخزون أول المدة : مالحظة  (5

  دج   422240: النتيجة الصافية 
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–  تمرين 12 –حلول المجلة 
 ( :01)حل التمرين رقم 

": M2"و  "M1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : أوال 
 

 
البيان 

" M2"المادة األولية " M1"المادة األولية 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 40 100 400 000 90 150 600ثمن الشراء 
 000 4 - - 000 9 - -مصاريف الشراء المباشرة 

 000 44 - 400 000 99 - 600تكلفة شراء الفترة 
 500 27 - 250 750 57 - 350مخزون أول المدة 

CMUP 950 165 156 750 650 110 71 500 
 

 " :B"و " A"حساب تكلفة إنتاج المنتجين : ثانيا 
 

 
البيان 

 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

       اإلستعماالت
 M1" 300 165 49 500 240 165 39 600"تكلفة شراء المادة المستعملة 
 M2  " 200 110 22 000 160 110 17 600"تكلفة شراء المادة المستعملة 

 000 55 250 220 000 45 250 180 المباشرة اإلنتاجمصاريف 
 200 112 - 800 500 116 - 1000 تكلفة اإلنتاج

 800 25 - 120 700 88 - 140مخزون أول المدة 
CMUP 1140 180 205 200 920 150 138 000 

 

 " :B"و " A"حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : ثالثا 
 

 
البيان 

 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 105 150 700 000 162 180 900 تكلفة اإلنتاج المباع
 000 28 - - 000 36 - - المباشرة التوزيعمصاريف 

 000 133 - 700 000 198 - 900 سعر التكلفة
 

 " :B"و " A"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : رابعا 
 

 
البيان 

 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 140 200 700 000 270 300 900 رقم األعمال
 000 133 - 700 000 198 - 900سعر التكلفة 

 000 7 - 700 000 72 - 900 النتيجة التحليلية
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية"A" +  النتيجة التحليلية للمنتج"B" +  األعباء غير المعتبرة  – العناصر اإلضافية
  دج90 000 = 3 000 – 14 000 + 7 000 + 72 000= النتيجة الصافية  
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 (:02)حل التمرين رقم 
 :إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة : أوال 

 :تحديد عدد وحدات األقسام الرئيسية 
  كغ مشترى5600 = 2100 + 3500= قسم التموين  
  ساعة700 = 300 + 400 = 1الورشة  
  وحدة منتجة800 = 350 + 450 = 2الورشة  
  وحدة مباعة900 = 400 + 500= التوزيع  

 
 الرئيسية األقسام   المساعدة األقسام  

التوزيع  2الورشة  1الورشة التموين صيانة إدارة البيان 
 700 15 200 25 400 12 800 73 400 16 000 16مجموع التوزيع األولي 

 200 3 200 3 200 3 800 4 600 1 (000 16)إدارة 
 600 3 600 3 400 5 400 5 (000 18) -صيانة 

 500 22 000 32 000 21 000 84 0 0مجموع التوزيع الثانوي 
وحدة مباعة وحدة منتجة ساعة عمل كغ مشترى  - - نوع وحدة القياس

 900 800 700 5600 - - عدد وحدات القياس
 25 40 30 15 - - تكلفة وحدة القياس

 
": M2"و  "M1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 

 
 

 
البيان 

" M2"المادة األولية " M1"المادة األولية 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 126 60 2100 000 280 80 3500ثمن الشراء 
 600 12 0.10 000 126 000 28 0.10 000 280مصاريف الشراء المباشرة 

 500 31 15 2100 500 52 15 3500مصاريف الشراء غير المباشرة 
 100 170 - 2100 500 360-  3500تكلفة شراء الفترة 
 400 77 - 1200 500 114-  1500مخزون أول المدة 

CMUP 5000 95 475 000 3300 75 247 500 
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 " :B"و " A"حساب تكلفة إنتاج المنتجين : ثالثا 

 
 

البيان 
 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 

المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 
 M1" 1800 95 171 000 1400 95 133 000"تكلفة شراء المادة المستعملة 
 M2  " 1300 75 97 500 1100 75 82 500"تكلفة شراء المادة المستعملة 

 000 30 100 300 000 40 100 400 المباشرة اإلنتاجمصاريف 
       غير المباشرة اإلنتاجمصاريف 

 000 90 30 300 000 12 30 400 1الورشة 
 000 14 40 350 000 18 40 450 2الورشة 

 500 268 - 350 500 338 - 450 تكلفة اإلنتاج
 500 86 - 150 500 142 - 200مخزون أول المدة 

CMUP 650 740 481 000 500 710 355 000 
 
" : B"و " A"حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : رابعا 

 
 

البيان 
 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 

المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 
 000 284 710 400 000 370 740 500 تكلفة اإلنتاج المباع

 000 8 20 400 000 10 20 500 المباشرة التوزيعمصاريف 
 000 10 25 400 500 12 25 500 غير المباشرة التوزيعمصاريف 

 000 302 - 400 500 392 - 500 سعر التكلفة
 

 " :B"و " A"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 

البيان 
 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 

المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 
 000 400 1000 400 000 450 900 500 رقم األعمال
 000 302 - 400 500 392 - 500سعر التكلفة 

 000 98 - 400 500 57 - 500 النتيجة التحليلية
 
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية"A" +  النتيجة التحليلية للمنتج"B" +  األعباء غير المعتبرة  – العناصر اإلضافية
  1 100 – 5 600 + 000 98 + 500 57= النتيجة الصافية  
  دج 160 000النتيجة الصافية  
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 (:03)حل التمرين رقم 
 

 :إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة : أوال 
 :تحديد عدد وحدات األقسام الرئيسية 

  𝟑𝟓𝟎𝟎×𝟐𝟎𝟎= قسم التموين

𝟏𝟎𝟎
 + 𝟏𝟓𝟎×𝟑𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
  دج11650 = 4650 + 7000 = 

  ساعة عمل450 = 200 + 250 = 1الورشة  
  كغ مستعمل7000 = 3100 + 3900( = 1400 + 1700( + )1800 + 2100 = )2الورشة  

  𝟔𝟓𝟎×𝟐𝟐𝟎𝟎= التوزيع

𝟏𝟎𝟎
 + 𝟐𝟏𝟎𝟎×𝟓𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
  دج 25800 = 11500 + 14300 = 

 
 الرئيسية األقسام   المساعدة األقسام  

التوزيع  2الورشة  1الورشة التموين صيانة إدارة البيان 
 400 73 000 157 000 1 750 150 000 38 000 50مجموع التوزيع األولي 

 000 20 000 8 000 16 000 4 000 12 (000 60)إدارة 
 000 10 000 10 000 10 000 20 (000 50) -صيانة 

 400 103 000 175 000 27 750 174 0 0مجموع التوزيع الثانوي 
 

 نوع وحدة القياس
 دج من 100 - -

 ثمن الشراء
ساعة عمل 

 مباشرة
 كغ مادة 
 مستعملة

 دج من رقم 100
 األعمال

 25800 7000 450 11650 - - عدد وحدات القياس
 4 25 60 15 - - تكلفة وحدة القياس

 

": M2"و  "M1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 
 
 

 
البيان 

" M2"المادة األولية " M1"المادة األولية 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 465 150 3100 000 700 200 3500ثمن الشراء 
 500 46 0.10 465000 000 70 0.10 000 700مصاريف الشراء المباشرة 

 750 69 15 4650 000 105 15 7000مصاريف الشراء غير المباشرة 
 250 581 - 3100 000 875 - 3500تكلفة شراء الفترة 
 000 225 - 1200 000 375 - 1500مخزون أول المدة 

CMUP 5000 250 1250000 4300 187.5 806 250 
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 " :B"و " A"حساب تكلفة إنتاج المنتجين : ثالثا 
 

 

البيان 
 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 

المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 
       اإلستعماالت

 M1" 2100 250 525 000 1700 250 425 000"تكلفة شراء المادة المستعملة 
 M2  " 1800 187.5 337 500 1400 187.5 262 500"تكلفة شراء المادة المستعملة 

 000 28 140 200 000 35 140 250 المباشرة اإلنتاجمصاريف 
       غير المباشرة اإلنتاجمصاريف 

الورشة 


 250 60 15 000 200 60 12 000 
الورشة 


 3900 25 97 500 3100 25 77 500 
 000 805 - 400 1010000 - 500 تكلفة اإلنتاج

 000 275 - 200 000 606 - 300مخزون أول المدة 
CMUP 800 2020 1616000 600 1800 1080000 

 
" : B"و " A"حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : رابعا 

 
 

 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام البيان 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 990 1800 550 1313000 2020 650 تكلفة اإلنتاج المباع
 000 11 20 550 000 13 20 650مصاريف التوزيع المباشرة 

 200 46 4 550 11 200 57 4 300 14مصاريف التوزيع غير المباشرة 
 1047200 - 550 1383200 - 650 سعر التكلفة

 
 " :B"و " A"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 

 

 
البيان 

 "B"المنتج التام  "A"المنتج التام 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 1155000 2100 550 1430000 2200 650 رقم األعمال
 1047200 - 550 1383200 - 650سعر التكلفة 

 800 107 - 550 800 46 - 650 النتيجة التحليلية
 
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية"A" +  النتيجة التحليلية للمنتج"B" +  األعباء غير المعتبرة  – العناصر اإلضافية
  2 000 – 400 2 + 800 107 +  800 46= النتيجة الصافية  
  دج000 155 =النتيجة الصافية  
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 (:04)حل التمرين رقم 
 "m2 "و " m1 "المشتراة من  الكميات تحديد
 : لدينا 

 2مخ+ اإلستعماالت = المشتريات  + 1مخ 
  1 مخ–اإلستعماالت + 2مخ= المشتريات 

   الكميات المشتراة من المادة األولية" m1 = "570 + 630 – 400 = 800كغ مشترى  
   الكميات المشتراة من المادة األولية" m2 = "480 + 420 – 300 = 600كغ مشترى  

 :اعتمادا على استعماالت الوحدة الواحدة  P2   وP1تحديد الكميات المنتجة من 
 :لدينا 

 P1  : كغ  من المادة االولية 630يتطلب m1  كغ 1.4حيث  كل وحدة منتجة  تتطلب . 
 P2  :  كغ  من المادة االولية  420يتطلب m2 كغ 1.2 حيث  كل وحدة منتجة  تتطلب . 
  الكميات المنتجة منP1  =630 ÷ 1.4 = 450وحدة منتجة  
  الكميات المنتجة منP2  =420 ÷ 1.2 = 350وحدة منتجة  

  :P2   وP1تحديد الكميات المباعة من 
 : لدينا 

 2مخ+ المبيعات = اإلنتاج  + 1مخ 
  2 مخ–اإلنتاج  + 1مخ= المبيعات 

  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "150 + 450 – 100 = 450وحدة مباعة  
  الكميات المباعة من المنتج" P2 = "200 + 350 – 150 = 350وحدة مباعة  

 :تحديد عدد وحدات قسم التوزيع 
 

𝟓𝟎𝟎×𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 + 𝟒𝟎𝟎×𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 = 2500 + 1600 = 4100  

 

 :إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة 
 

 البيان األقسام الرئيسية
1الورشة   2الورشة  التوزيع   التموين 

 مجموع التوزيع الثانوي 500 7 250 26 200 11 500 20
ث ش   د100 ساعة عمل   مستعملكغ من ر ع   دج100  قياسال حدة ونوع
2500 + 1600=  

4100 
180 + 140=  

320 
630 + 420=  
 1050  

320 + 180=  
500 

 

 نوع وحدة القياس
 تكلفة الوحدة 15 25 35 5

 

 :"M2"و  "M1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 
 

 
البيان 

" M2"المادة األولية " M1"المادة األولية 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 18 30  600 000 32 40 800ثمن الشراء 
 1800 0.10 000 18 3200 0.10 000 32مصاريف الشراء المباشرة 

 2700 15 180 4800 15 320مصاريف الشراء غير المباشرة 
 500 22 - 600 000 40 - 800تكلفة شراء الفترة 
 500 13 - 300 000 20 - 400مخزون أول المدة 

CMUP 1200 50 60 000 900 40 36 000 
 

  تحديد ساعات كل منتج: 

  المنتج"P1 = "450 × 𝟑𝟐𝟎

𝟒𝟓𝟎+𝟑𝟓𝟎
  ساعة180 = 

  المنتج" P2 = "350 × 𝟑𝟐𝟎

𝟒𝟓𝟎+𝟑𝟓𝟎
  ساعة140 = 
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 " :P2 " و "P1 "حساب تكلفة إنتاج المنتجين : ثالثا 
 

 
البيان 

 "P2 "المنتج التام  "P1 "المنتج التام 
 المبالغسعر الوحدة الكمية  المبالغسعر الوحدة الكمية 

       اإلستعماالت
    M1" 450×1.4 50 31 500"تكلفة شراء المادة المستعملة 
 M2"      350×1.2 40 16 800"تكلفة شراء المادة المستعملة 

 000 28 200 140 000 36 200 180 المباشرة اإلنتاجمصاريف 
       غير المباشرة اإلنتاجمصاريف 

1الورشة   630 25 15 750 420 25 10 500 
 900 4 35 140 300 6 35 180  2الورشة 

 200 60 - 350 550 89 - 450 اإلنتاجتكلفة 
 800 38 - 200 450 30 - 150 مخزون أول المدة

CMUP 600 200 120 000 550 180 99 000 
 

 

 " :P2 " و "P1 "حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : رابعا 
 

 

 

البيان 
 "P2 "المنتج التام  "P1 "المنتج التام 

المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 
 000 72 180 400 000 100 200 500 تكلفة اإلنتاج المباع

 2000 5 400 500 2 5 500 المباشرة التوزيعمصاريف 
 8000 5 1600 500 12 5 2500 غير المباشرة التوزيعمصاريف 

 000 82 - 400 000 115 - 500 سعر التكلفة
 

 " :P2 " و "P1 "حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 

البيان 
 "P2 "المنتج التام  "P1"المنتج التام 

 المبالغسعر الوحدة الكمية  المبالغسعر الوحدة الكمية 
 000 160 400 400 000 250 200 500 رقم األعمال
 000 82 - 400 000 115 - 500 سعر التكلفة

 000 78 - 400 000 135 - 500 النتيجة التحليلية
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية"P1" +  النتيجة التحليلية للمنتج"P2" +  األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  𝟎.𝟎𝟔×𝟏𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 78 000 + 000 135= النتيجة الصافية

𝟏𝟐
 - 4500  

  دج 215 000= النتيجة الصافية . 
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 ( :05)رقم حل التمرين 
 

إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة :أوال 
 

 
البيان 

االقسام الرئيسية 
التوزيع  2الورشة  1الورشة التموين 

 800 16 500 22 000 34 000 70مجموع التوزيع الثانوي 
طبيعة وحدة العمل 

 
مجموع وحدات العمل 

كغ مشترى 
1800+1700 =

3500 

 ساعة عمل
A 

400 

 ساعة عمل
B 

300 

وحدة مباعة 
850 +750 =

1600 
 10.5 75 85 20عدد وحدات العمل 

 
 " m2"و " m1"تحديد الكميات المستعملة و حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 

 " :m2"و " m1"تحديد الكميات المستعملة من المواد األولية 
 :لدينا 
 2مخ+ اإلستعماالت = المشتريات  + 1مخ 

  2مخ- المشتريات  + 1مخ= اإلستعماالت 

 إستعماالت المادة األولية "m1 = "600 + 1800 – 800 = 1600كغ مستـعمل  

 إستعماالت المادة األولية "m2 = "500 + 1700- 700 = 1500كغ مستـعمل  

 (توزع بالتناسب): توزيع مصاريف الشراء المباشرة 
  3500 = 1700 + 1800= الكمية المشتراة 
  دج للوحدة10 = 3500 ÷ 35000= مصاريف الشراء المباشرة  

 
البيان 

" M2"المادة األولية " M1"المادة األولية 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 119 70 1700 000 162 90 1800ثمن الشراء 
 000 17 10 1700 000 18 10 1800مصاريف الشراء المباشرة 

 000 34 20 1700 000 36 20 1800مصاريف الشراء غير المباشرة 
 000 170 - 1700 000 216 - 1800تكلفة شراء الفترة 
 000 50 - 500 000 72 - 600مخزون أول المدة 

CMUP 2400 120 288 000 220 100 220 000 
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 " :B " و "A "حساب تكلفة إنتاج المنتجين : ثالثا 
 

 

البيان 
 "B "المنتج التام  "A "المنتج التام 

 المبالغسعر الوحدة الكمية  المبالغسعر الوحدة الكمية 
       اإلستعماالت

    M1" 1600 120 192 000"تكلفة شراء المادة المستعملة 
 M2"      1500 100 150 000"تكلفة شراء المادة المستعملة 

       المباشرة اإلنتاجمصاريف 
1الورشة   400 115 46 000    
 500 34 115 300     2الورشة 

       غير المباشرة اإلنتاجمصاريف 
1الورشة   400 85 34 000    
 500 22 75 300     2الورشة 

 000 207 - 900 000 272 - 1000 اإلنتاجتكلفة 
 000 57 285 200 000 92 - 300 مخزون أول المدة

CMUP 1300 280 364 000 1100 240 264 000 
 

 " :B " و "A "حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : رابعا 
 : مصاريف التوزيع المباشرة 

  وحدة1600 = 750 + 850= الكمية المباعة  
  دج للوحدة12 = 1600 ÷ 200 19= مصاريف التوزيع المباشرة  

 

 
البيان 

 "B "المنتج التام  "A "المنتج التام 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 180 240 750 000 238 280 850 تكلفة اإلنتاج المباع
 000 9 12 750 200 10 12 850 المباشرة التوزيعمصاريف 

 875 7 10.5 750 925 8 10.5 850 غير المباشرة التوزيعمصاريف 
 875 196 - 750 125 257 - 850 سعر التكلفة

 

 " :B " و "A "حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 
البيان 

 "B "المنتج التام  "A"المنتج التام 
 المبالغسعر الوحدة الكمية  المبالغسعر الوحدة الكمية 

 000 180 240 750 000 323 380 850 رقم األعمال
 875 196 - 750 125 257 - 850 سعر التكلفة

 (875 16) - 750 875 65 - 850 النتيجة التحليلية
 

  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية"A" +  النتيجة التحليلية للمنتج"B" +  األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  5000 – 10 000 +  875 16 -  875 65= النتيجة الصافية  
  دج54 000= النتيجة الصافية  
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 : الموضوع الثاني 2008 بكالوريا –( 06)حل التمرين رقم 
 

  م جدول توزيع االعباء غير المباشرةااتم: أوال 
 

  𝟑𝟎𝟎×𝟑𝟓𝟎𝟎= عدد وحدات قسم التوزيع

𝟏𝟎𝟎
 + 𝟐𝟎𝟎𝟎×𝟏𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎
 = 10500 + 2900 = 13400 

 

 التوزيع االنتاج التموين الصيانة الطاقة العناصر
 200 50 000 520 800 55 400 26 000 36 مجموع التوزيع األولي

 800 10 400 14 200 7 600 3 000 36 إدارة
 000 6 000 15 000 9 000 30 - صيانة

 000 67 400 549 000 72 0 0 مجموع التوزيع الثانوي

 متر قماش مشترى -   - طبيعة وحدة القياس
وحدة منتجة  

(PH و  PE) 
 من رقم  دج100

 االعمال
 400 13 200 8 000 12 -   - عدد وحدات القياس

 5 67 6 -   - تكلفة الوحدة
 

 :حساب تكلفة شراء القماش المستعمل : ثانيا 
 

 البيان
 "قماش" المادة المشتراة 

 المبلغ المبلغ كمية
 000 960 80 000 12 ثمن الشراء

 - - - مصاريف شراء مباشرة
 000 72 6 000 12 مصاريف شراء غير مباشرة

 000 032 1 86 000 12تكلفة شراء الفترة 
 000 116 58 000 2مخزون أول المدة 

CMUP 14 000 82 1 148 000 
 

 (سؤال إضافي): إعداد الجرد الدائم للقماش 
 :تحديد استعماالت القماش 

  بالنسبة لسراول الرجال"P.H = "5000 × 1.75 = 8750متر مستعمل  
  بالنسبة لسراول األطفال"P.E = "3200 × 0.75 = 2400متر مستعمل  
  متر مستعمل11150 = 2400 + 8750= مجموع اإلستعماالت  

 Q PU M البيان Q PU M البيان
 300 914 82 150 11 اإلستعماالت 000 116 58 000 2 1مخزون 

 700 233 82 850 2 2مخزون  000 032 1 86 000 12 تكلفة الشراء
 000 148 1 82 000 14 المجموع 000 148 1 82 000 14 المجموع
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 :( PE)و  (PH)تكلفة انتاج المنتجين حساب : ثالثا 
 

 البيان
 (PE) المنتج (PH)المنتج 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 تكلفة شراء مواد اولية مستعملة

 800 196 82 400 2 500 717 82 750 8 "قماش"األولية المادة       
 600 9 3 200 3 000 15 3 000 5  المختلفةاللوازم
 000 48 30 600 1 500 112 30 750 3 المباشرة اإلنتاجمصاريف 

       المباشرة اإلنتاج غيرمصاريف 
 400 214 67 200 3 000 335 67 000 5 1ورشة 

 800 468 - 200 3 000 180 1 - 000 5 اإلنتاجتكلفة 
 200 56 - 300 000 140 - 500 مخزون أول المدة

CMUP 5 500 240 1 320 000 3 500 150 525 000 
 

  " : P.E" و P.H " "حساب حساب سعر التكلفة للمنتجين : رابعا 
 

 
البيان 

 )P.E( المنتج )P.H(المنتج 
المبالغ سعر الوحدة الكمية المبالغ سعر الوحدة الكمية 

 000 300 150 2000 000 840 240 3500 تكلفة اإلنتاج المباع
 - - - - - - المباشرة التوزيعمصاريف 

 500 14 5 2900 500 52 5 500 10 غير المباشرة التوزيعمصاريف 
 500 314 - 2000 500 892 - 3500 سعر التكلفة

 

 " :P2" و "P1"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 
البيان 

 )P.E( المنتج )P.H(المنتج 
 المبالغسعر الوحدة الكمية  المبالغسعر الوحدة الكمية 

 000 290 145 2000 000 050 1 300 3500 رقم األعمال
 500 314 - 2000 500 892 - 3500 سعر التكلفة

 (500 24) - 2000 500 157 - 3500 النتيجة التحليلية
 
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية)P.H( +  النتيجة التحليلية للمنتج)P.E( +  األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  5500 – 12 000 + (500 24) +  500 157= النتيجة الصافية  
  دج139 500= النتيجة الصافية  
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 : الموضوع األول 2013 بكالوريا –( 07)حل التمرين رقم 
 

 :إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة : أوال 
 

 التوزيع 2ورشة  1ورشة  التموين الصيانة االدارة العناصر
 816 19 400 8 150 42 400 7 600 6 000 12 التوزيع األوليمجموع 

 200 1 200 1 000 6 200 1 400 2 000 12 إدارة
 900 800 1 500 4 800 1 000 9 - صيانة

 816 22 400 11 750 51 400 10 0 0 التوزيع الثانويمجموع 

 -  -  طبيعة وحدة القياس
كغ  
 مشتراة

ساعة عمل 
 مباشرة

ساعة عمل 
  مباشرة

كمية 
  مباعة

 -   - عدد وحدات القياس
20000 + 6000 

 =26000  
23 000 2400 × 𝟏𝟓𝟎

𝟔𝟎
 = 

6000 
21600 + 3200 

 =24800  
 0.92 1.90 2.25 0.40 -   - تكلفة الوحدة

 

 :"m2"و  "m1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 
 

 البيان
 M2المادة  M1المادة 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 102 - 000 6 000 380 - 000 20 ثمن الشراء

 - - - - - - مصاريف الشراء المباشرة
 400 2 0.40 000 6 000 8 0.40 000 20 مصاريف الشراء غير المباشرة

 400 104 - 000 6 000 388 - 000 20تكلفة شراء الفترة 
 600 48 - 000 3 500 99 - 000 5مخزون أول المدة 

CMUP 25 000 19,50 487 500 9 000 17 153 000 
 

 (سؤال إضافي) :  "m2"و  "m1"إعداد الجرد الدائم لكل من المواد األولية 
  :"m1"بالنسبة للمادة األولية  

 Q PU M البيان Q PU M البيان
 500 448 19.5 000 23 استعماالت 500 99 - 000 5 1مخزون 

 000 39 19.5 000 2 2مخزون  000 388 - 000 20 تكلفة الشراء
 500 487 19.5 000 25 المجموع 500 487 19.5 000 25 المجموع

  :"m2"بالنسبة للمادة األولية  
 Q PU M البيان Q PU M البيان
 200 95 17 600 5 استعماالت 600 48 - 000 3 1مخزون 

 800 57 17 400 3 2مخزون  400 104 - 000 6 تكلفة الشراء
 000 153 17 000 9 المجموع 000 153 17 000 9 المجموع
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 :( B2)و  (B1 ) التامينتكلفة انتاج المنتجينحساب : رابعا 

 

 البيان
 (B2) المنتج (B1) المنتج

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 تكلفة شراء مواد اولية مستعملة

 M1 20 000 19,50 390 000 3 000 19,50 58 500  األوليةالمادة      
 M2 4 000 17 68 000 1 600 17,00 27 200  األوليةالمادة
 000 900 150,00 000 6 000 300 2 100 000 23 المباشرة اإلنتاجمصاريف 

 المباشرة اإلنتاج غيرمصاريف 
 - - - 750 51 2,25 000 23 1ورشة       

 400 11 1,90 000 6 - - - 2ورشة 
 100 997 - 400 2 750 809 2 - 000 23 اإلنتاجتكلفة 

 900 514 - 800 1 250 310 - 000 3 مخزون أول المدة
CMUP 26 000 120 3 120 000 4 200 360 1 512 000 

 

 :( B2)و  (B1)المنتجين حساب حساب سعر التكلفة : خامسا 
 

 البيان
 المنتج المنتج

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 152 1 360 200 3 000 592 2 120 600 21 تكلفة إنتاج مباع

 - - - - - - المباشرة التوزيعمصاريف 
 944 2 0.92 200 3 872 19 0.92 600 21 غير المباشرة التوزيعمصاريف 

 944 154 1 - 200 3 872 611 2 - 600 21 سعر التكلفة
 

 :( B2)و  (B1)حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 (P2 )المنتج (P1)المنتج  البيان

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية 

 000 184 1 370 200 3 000 916 2 135 600 21 رقم األعمال
 944 154 1 - 200 3 872 611 2 - 600 21 سعر التكلفة
 056 29 - 200 3 128 304 - 600 21 نتيجة تحليلية

 

  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية(P1)  + النتيجة التحليلية للمنتج(P2)   + األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  2184 - 1000 + 29 056 + 304 128= النتيجة الصافية 
  دج 322 000= النتيجة الصافية  
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 : الموضوع األول 2014 بكالوريا –( 08)حل التمرين رقم 
 

 :إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة : أوال 
 

 التوزيع االنتاج التموين العناصر
 000 66 000 100 500 87 التوزيع الثانويمجموع 

 وحدة مباعة وحدة منتجة كغ مادة مشتراة طبيعة وحدة القياس

 عدد وحدات القياس
9000+8500=  

17500 
2000+3000=  

5000 
2500+3000=  

5500 
 12 20 5 تكلفة الوحدة

 

 :"m2"و  "m1"حساب تكلفة شراء المواد األولية : ثانيا 
 

 البيان
 m2المادة  m1المادة 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 595 70 500 8 000 585 65 000 9 ثمن الشراء

 000 85 10 500 8 000 90 10 000 9 مصاريف الشراء المباشرة
 500 42 5 500 8 000 45 5 000 9 مصاريف الشراء غير المباشرة

 500 722 - 500 8 000 720 - 000 9تكلفة شراء الفترة 
 500 157 - 500 2 000 180 - 000 3مخزون أول المدة 

CMUP 12 000 75 900 000 11 000 80 880 000 
 

 

  : (P2)و  (P1 ) التامينتكلفة انتاج المنتجينحساب : رابعا 
 

 البيان
  P2المنتج  P1 المنتج

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 تكلفة شراء مواد اولية مستعملة

 M1 3 000 75 225 000 7 500 75 562 500  األوليةالمادة      
 M2 4 000 80 320 000 1 500 80 120 000  األوليةالمادة
 000 270 180 500 1 000 300 200 500 1 مباشرةالنتاج اإلمصاريف 

 مباشرةالنتاج غير اإلمصاريف 
 000 60 20 000 3 000 40 20 000 2 1 الورشة      

 500 012 1 - 000 3 000 885 - 000 2 اإلنتاجتكلفة 
 500 587 0 000 2 000 655 - 500 1 مخزون أول المدة

CMUP 3 500 440 1 540 000 5 000 320 1 600 000 
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  : (P2)و  (P1)المنتجين حساب حساب سعر التكلفة : خامسا 

 

 البيان
   P2 المنتج   P1 المنتج

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 960 320 000 3 000 100 1 440 500 2 تكلفة إنتاج مباع

 000 42 14 000 3 000 35 14 500 2 مصاريف توزيع مباشرة
 000 36 12 000 3 000 30 12 500 2 مصاريف توزيع غير مباشرة

 000 038 1 - 000 3 000 165 1 - 500 2 سعر التكلفة
 

  : (P2)و  (P1)حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : سادسا 
 

 (P2 )المنتج (P1)المنتج  البيان

 
 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية

 000 500 1 500 000 3 000 625 1 650 500 2 رقم األعمال
 000 038 1 - 000 3 000 165 1 - 500 2 سعر التكلفة
 000 462 - 000 3 000 460 - 500 2 نتيجة تحليلية

 

  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية(P1)  + النتيجة التحليلية للمنتج(P2)   + األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  24 000 – 52 000 + 462 000 + 460 000= النتيجة الصافية  
  دج950 000= النتيجة الصافية  
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 : الموضوع األول 2016بكالوريا –  (09)حل التمرين رقم 

: حساب الكمية المستعملة من البالستيك : أوال 
: لدينا 
 2مخ+ اإلستعماالت = المشتريات  + 1مخ 

  2مخ- المشتريات  + 1مخ= اإلستعماالت 

  كغ2420 = 180 – 2400 + 200= اإلستعماالت  

 

: حساب الكمية المستعملة من الكراسي : ثانيا 
: تحديد الكمية المستعملة من البالستيك للكراسي 

  (من المعطيات) كغ 1650= الكمية المستعملة من البالستيك للكراسي 
  كغ من البالستيك1.5كل كرسي يحتاج إلى  
  1.5 ÷ 1650= الكمية المنتجة من الكراسي  
  كرسي1100= الكمية المنتجة من الكراسي  
  كغ770 = 1650 – 2420= الكمية المستعملة من البالستيك للطاوالت  
  كغ من البالستيك2.8كل طاولة تحتاج إلى  
  طاولة275 = 2.8 ÷ 770= الكمية المنتجة من الطاوالت  

 

 :تحديد الكمية المباعة من الكراسي و الطاوالت : ثالثا 
 : لدينا 
 2مخ+ المبيعات = اإلنتاج  + 1مخ 
  2 مخ–اإلنتاج  + 1مخ= المبيعات 

  40 – 1100 + 60= الكمية المباعة من  الكراسي 
  كرسي1120= الكمية المباعة من  الكراسي  
  10 – 275 + 15= الكمية المباعة من  الطاوالت  
  طاولة280=  الكمية المباعة من  الطاوالت  

 

 :إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة : رابعا 
 

 التوزيع االنهاء القولبة التموين الصيانة إدارة العناصر
 250 23 475 25 250 23 950 31 000 36 000 42 مجموع التوزيع األولي

 400 8 600 12 400 8 400 8 200 4 000 42 اإلدارة
 350 3 050 10 750 16 050 10 200 40 - صيانة

 000 35 125 48 400 48 400 50 0 0 مجموع التوزيع الثانوي

 دج من 1000  - -  طبيعة وحدة القياس
 ثمن الشراء

كغ بالستيك 
 مستعمل

وحدة 
 منتجة

وحدة 
 مباعة

 400 1 375 1 420 2 315 -  -  عدد وحدات القياس
 25 35 20 160 -  -  تكلفة الوحدة
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 :"اللوازم المختلفة"و  "البالستيك"حساب تكلفة شراء المواد األولية : خامسا 
 

 البيان
 اللوازم البالستيك

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 75 - - 000 240 100 400 2 ثمن الشراء

 500 7 0.1 000 750 000 24 0.1 000 240 مصاريف شراء مباشرة
 000 12 160 75 400 38 160 240 مصاريف شراء غير مباشرة

 500 94 - - 400 302 - 400 2تكلفة شراء الفترة 
 500 5 - - 600 22 - 200مخزون أول المدة 

CMUP 2 600 125 325 000 - - 100 000 
 

  :(الطاوالت) و (الكراسي)ين تكلفة انتاج المنتجحساب : سادسا 
 

 البيان
 الطاوالت الكراسي

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 مستعملةالولية االمواد التكلفة شراء 

 250 96 125 770 250 206 125 650 1 البالستيك      
 000 22 80 275 000 55 50 100 1 اللوازم

 250 41 300 137.5 500 82 300 275 مصاريف إنتاج مباشرة
 مصاريف إنتاج غير مباشرة

 400 15 20 770 000 33 20 650 1 القولبة      
 625 9 35 275 500 38 35 100 1 االنهاء

 525 184 - 275 250 415 - 100 1 تكلفة إنتاج الفترة
 775 9 - 15 550 25 - 60 مخزون اول المدة

CMUP 1 160 380 440 800 290 670 194 300 
 

  :(الطاوالت) و (الكراسي)ين منتجللتكلفة حساب سعر الت: سادسا 
  

 البيان
 الطاوالت الكراسي

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 600 187 670 280 600 425 380 120 1 تكلفة إنتاج مباع

 000 7 25 280 000 28 25 120 1 مصاريف توزيع غير مباشرة
 600 194 - 280 600 453 - 120 1 سعر التكلفة

 

  :(الطاوالت) و (الكراسي)حساب النتيجة التحليلية للمنتجين  : سابعا 
 
 

 

 

 

  األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  +  "للطاوالت "النتيجة التحليلية للمنتج  +  "للكراسي "النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية  
  دج360000 =  5000 – 5200 + 141 400 + 218 400= النتيجة الصافية  

 البيان
 الطاوالت الكراسي

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 336 200 1 280 000 672 600 120 1 رقم األعمال
 600 194 - 280 600 453 - 120 1 سعر التكلفة
 400 141 - 280 400 218 - 120 1 نتيجة تحليلية
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 : األول الموضوع 2017بكالوريا –  (10)حل التمرين رقم 

 ":P2 " و "P1"تحديد الكمية المباعة من المنتجين : أوال 
 : لدينا 
 2مخ+ المبيعات = اإلنتاج  + 1مخ 
  2مخ- اإلنتاج +  1مخ=  المبيعات  

  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "2500 + 10000 - 500 
  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "12000وحدة مباعة  
  الكميات المباعة من المنتج" P2 = "3000 + 15000 - 800 
  الكميات المباعة من المنتج" P2 = "17200وحدة مباعة  

 
 :إتمام جدول توزيع األعباء غير المباشرة : ثانيا 

 
 : و التكلفة المتوسطة المرجحة للوحدة" P2"و " P1 "المنتجيننتاج إتكلفة : ثالثا 

 
 (P2 )المنتج (P1)المنتج 

 بيـــان
و. ت مبلغ و. ت مبلغ ك   ك 

 اإلستعماالت      
 M1 المادة األولية 2000 250 500000 3000 250 750000
 M2 المادة األولية 1500 375 562500 2500 375 937500

 المصاريف المباشرة      
 يد عاملة 1750 400 700000 1250 400 500000

 المصاريف غير المباشرة      
 1 الورشة 2000 70 140000 3000 70 210000
 2 الورشة 10000 20 200000 15000 20 300000

 تكلفة اإلنتاج 10000 - 2102500 15000 - 2697500
 مخزون أول المدة 2500 159 397500 3000 - 542500

3240000 180 18000 2500000 200 12500 CUMP 

 التوزيع الورشة الثانية الورشة االولى البيان
 000 146 000 500 000 350 مجموع التوزيع الثانوي

 وحدة مباعة وحدة منتجة M1كغ مستعمل من المادة  طبيعة وحدة العمل

  = 3000 + 2000 عدد وحدات العمل
  كغ5000

10000 + 15000 =  
  وحدة منتجة25000

12000 + 17200 =  
  وحدة مباعة29200

  دج05  دج20  دج70 تكلفة وحدة العمل
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 : "P2"و " P1"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين  : رابعا 

 

 البيان
 (P2 )المنتج (P1)المنتج 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 096 3 180 200 17 000 400 2 200 000 12 تكلفة إنتاج مباع

 000 172 10 200 17 000 120 10 000 12 مصاريف توزيع مباشرة
 000 86 5 200 17 000 60 5 000 12 مصاريف توزيع غير مباشرة

 000 354 3 - 200 17 000 580 2 - 000 12 سعر التكلفة
 

  : (P2)و  (P1)حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 (P2 )المنتج (P1)المنتج  البيان

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية 
 000 300 4 250 200 17 000 240 3 270 000 12 رقم األعمال
 000 354 3 - 200 17 000 580 2 - 000 12 سعر التكلفة
 000 946 - 200 17 000 660 - 000 12 نتيجة تحليلية

 
 
  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية" P1" +  النتيجة التحليلية للمنتج"P2" +  األعباء غير المعتبرة –العناصر اإلضافية  
  0 - 0  + 946 000 + 660 000= النتيجة الصافية 
  دج 000 606 1= النتيجة الصافية  
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 : الثاني الموضوع 2017بكالوريا –  (11)حل التمرين رقم 

 :إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة : أوال 
 
 
 

 

 التوزيع 2الورشة  1الورشة  الصيانة  االدارة  البيان
 500 36 000 289 000 89 000 18 000 8 مجموع التوزيع االولي 

(10000) اإلدارة   2000 3000 3000 2000 
(20 000 ) - الصيانة   8000 8000 4000 

 500 42 000 300 000 100 00 00 مجموع التوزيع الثانوي
 وحدة مباعة وحدة منتجة وحدة منتجة  - - طبيعة وحدة العمل
  وحدة1700  وحدة1200  وحدة1000 - - عدد وحدات العمل
  دج25  دج250  دج100 - - تكلفة وحدة العمل

 الكمية المنتجةتحديد  P1  و P2  : 
 الكمية المنتجة P1  و P2   = 100 ÷ 1التوزيع الثانوي للورشةمجموع  
 الكمية المنتجة P1=  000 100 ÷ 100 
 الكمية المنتجة P1=  1000وحدة منتجة  
  الكمية المنتجةP2  = 250 ÷ 2التوزيع الثانوي للورشةمجموع 
  الكمية المنتجةP2 = 000 300 ÷ 250  
  الكمية المنتجةP2 = 1200 منتجة وحدة 

  تحديد الكميات المباعة منP1  و P2   
 : لدينا 
 2مخ+ المبيعات = اإلنتاج  + 1مخ 
  2مخ- اإلنتاج +  1مخ=  المبيعات  

  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "500 + 1000 - 600 
  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "900وحدة مباعة  
  الكميات المباعة من المنتج" P2 = "300 + 1200 - 700 
  الكميات المباعة من المنتج" P2 = "800وحدة مباعة  

 

 " : m2"و " m1"إكمال حساب الجرد الدائم للمادتين األوليتين : ثانيا 
 

  المادة األوليةM1 : 
 المبلغ س و كميةال البيان المبلغ س و كميةال البيان
 150000 500 300 استعماالت 40000 400 100 1مخزون 

 100000 500 200 2مخزون  210000 525 400 تكلفة الشراء
 250000 500 500 المجموع 250000 500 500 المجموع

 

 األوليةالمادة  M2 : 
 المبلغ س و كميةال البيان المبلغ س و كميةال البيان
 420000 600 700 استعماالت - - - 1مخزون 

 60000 600 100 2مخزون  480000 600 800 تكلفة الشراء
 480000 600 800 المجموع 480000 600 800 المجموع
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 :  P2 و  P1حساب كلفة اإلنتاج للمنتجين : ثالثا 
 

 (P2 )المنتج (P1)المنتج 
 بيـــان

 كميةال س و المبلغ كميةال س و المبلغ
 اإلستعماالت      
 M1 المادة األولية 300 500 150000 - - -

 M2 المادة األولية - - - 700 600 420000
 المصاريف المباشرة      
يد عاملة  500 90 45000 0.75*1200 90 81000
 المصاريف غير المباشرة      

 1 الورشة 1000 100 100000 - - -
 2 الورشة - - - 1200 250 300000
 تكلفة اإلنتاج 1000 - 295000 1200 - 801000
 مخزون أول المدة 500 - 140000 300 - 204000

1005000 670 1500 435000 290 1500 CUMP 
 

 : "P2"و " P1"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين  : رابعا 
 

 البيان
 (P2 )المنتج (P1)المنتج 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 536 670 800 000 261 290 900 تكلفة إنتاج مباع

 - - - - - - مصاريف توزيع مباشرة
 000 20 25 800 500 22 25 900 مصاريف توزيع غير مباشرة

 000 556 - 800 500 283 - 900 سعر التكلفة
 

  : (P2)و  (P1)حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 البيان
 (P2 )المنتج (P1)المنتج 

 المبلغ س و كمية المبلغ س و كمية
 000 544 680 800 000 306 340 900 رقم األعمال
 000 556 - 800 500 283 - 900 سعر التكلفة
 800 500 22 - 900 نتيجة تحليلية

 
(-12000) 

 
 

  النتيجة التحليلية للمنتج = النتيجة الصافية" P1" +  النتيجة التحليلية للمنتج"P2"  
  000 12 – 500 22= النتيجة الصافية 
  دج500 10= النتيجة الصافية  
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 : الثاني الموضوع 2019بكالوريا –  (12)حل التمرين رقم 

 : (M) من حساب الكمية المستهلكة: أوال 
: لدينا 
 2مخ+ اإلستعماالت = المشتريات  + 1مخ 

  2مخ- المشتريات  + 1مخ= اإلستعماالت 

  2000 – 5000 + 3000= اإلستعماالت  

  كغ مستهلك6000=  اإلستعماالت  

 "P"تحديد الكميات المباعة من : ثانيا 
:  لدينا 
 2مخ+ المبيعات = اإلنتاج  + 1مخ 
  2مخ- اإلنتاج +  1مخ=  المبيعات  

  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "200 + 400 – 20  
  الكميات المباعة من المنتج"P1 = "580وحدة مباعة  

 

 :إنجاز جدول توزيع األعباء غير المباشرة : ثالثا 
 

 
 البيان

 األقسام الرئيسية
1الورشة  التموين 2الورشة    التوزيع 

 11020 14000 90000 16000 مجموع التوزيع الثانوي
 وحدة مباعة وحدة منتجة كغ مستعمل دج من ثمن الشراء 100 طبيعة وحدات العمل
  وحدة580 400 6000 2000 عدد وحدات العمل
 19 35 15 8 تكلفة وحدات العمل

 

( M)حساب تكلفة الشراء للمادة األولية : رابعا 
 

البيان 
( M)المادة األولية 

 المبلغسعر الوحدة الكمية 
ثمن الشراء 

مصاريف مباشرة 
مصاريف غير مباشرة 

5 000 
5 000 
2 000 

40 
5 
8 

200 000 
25 000 
16 000 

 000 241 - 000 5تكلفة شراء الفترة 
 000 159 53 000 3مخزون أول المدة 

CMUP 8 000 50 400 000 
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  :(P)حساب تكلفة اإلنتاج المنتج التام الصنع  (1
 

 (P )المنتج
 بيـــان

 كميةال س و المبلغ
 اإلستعماالت   

 M1 المادة األولية 600 50 000 300
 المصاريف المباشرة   
يد عاملة  400 100 000 44
 المصاريف غير المباشرة   
 1 الورشة - - 000 90
 2 الورشة - - 000 14

 تكلفة اإلنتاج 400 - 000 448
 مخزون أول المدة 200 - 000 227
675 000 1125 600 CUMP 

 
 :" P"حساب النتيجة التحليلية للمنتج  : رابعا 

 

 البيان
 (P)المنتج 

 المبلغ س و كمية
 500 652 1125 580 تكلفة إنتاج مباع

 640 120 - - مصاريف توزيع مباشرة
 020 11 - - مصاريف توزيع غير مباشرة

 160 784 - 580 سعر التكلفة
 

 :" P"حساب النتيجة التحليلية للمنتجين : خامسا 
 

 البيان
 (P)المنتج 

 المبلغ س و كمية
 400 206 1 2080 580 رقم األعمال
 160 784 - 580 سعر التكلفة
 240 422 - 580 نتيجة تحليلية

 
 

بالدعاء جزاكم اهلل خيرا  أخلصوا لنا في ىذه األيام المباركة

  عودة عبدالخالق: األستاذ 


