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اسرخشخُا  نراج ايٍ زساب انُرائح نًؤسسح   :لتنرين األول 

، اَراج  دج 350000انقيًح انًضافح =انًعهىياخ انرانيح :

، انًُرىخاخ انعًهياذيح االخشي  دج 750000انسُح انًانيح = 

، االسرشخاعاخ عٍ خسائش انقيًح و انًؤوَاخ  دج 45000= 

 ، دج32500، انًُرىخاخ انًانيح =  دج 15000= 

انعًهياذيح االخشي ، االعثاء  دج60000أعثاء انًسرخذييٍ = 

انًخصصاخ نالهرالكاخ و انًؤوَاخ و خسائش  ، دج25000= 

 .دج 22500، االعثاء انًانيح =  دج 75000انقيًح = 

 انًطهىب :

 ازسة اسرهالك انسُح انًانيح. -1

 ازسة اخًاني فائض االسرغالل. -2

 ازسة انُريدح انًانيح./ازسة انُريدح انعًهياذيح. -3

 ازسة انُريدح انعاديح قثم انضشائة -4

............................................................................. 

 ش يؤسسح  انًُاس انرداسيح يٍ دفاذالثاني :التنرين 

 :2014نسُح 

صافي َريدح ،  دج. 500 000انضشائة انىاخثح انذفع  :

 دج. 2 200 000انسُح انًانيح :

 انُريدح انعاديح قثم انضشائة .  0.8انعًهياذيح = انُريدح 

 0=78/ذ سقى األعًال. 1/12= 75/ذ 1/2= 65/ذ

 دج ،  2 500 000=  600ذ/

 دج )س.يذيٍ(. 100 000=  6030ذ/ 

هايش انشتر ، دج. 2 800  00أعثاء وظيفح انششاء = 

 . األعًال سقى يٍ ℅ 40اإلخًاني = 

  ،أعثاء إداسيح. 2ذكانيف انرداسيح = 

 دج  500 000=  76ذ/دج    ،  400 000=  67ذ/ 

 : انًطهىب

 زساب انُرائح زسة انىظيفح  أَدض -1

 ذدضئح َسثح./ 50 ℅يعذل اإلدياج = إرا عهًد أٌ :  -2

 َسثح./℅50 اإلسرغالل فائض إلخًاني تانُسثح انًضافح انقيًح

 .℅20 نهذونح تانُسثح انًضافح انقيًح ذدضئح

إخًاني فائض االسرغالل  يثهغ انقيًح انًضافح . /  -  ازسة :

 ./ أعثاء انًسرخذييٍ . انضشائة وانشسىو

 

يٍ زساب انُرائح زسة انىظيفح نًؤسسح   الثالث:التنرين 

ذسصهُا عهً انًعهىياخ  2014في انسُح انرداسيح " ُذطس"

 انرانيح:

دج و هى يًثم  1700000هايش انشتر اإلخًاني=

 دج 900000ذقذس ب:  75/ذ، يٍ سقى األعًال 25%

انركانيف انرداسيح و األعثاء ، 75/ذذًثم َصف  65/ذ

 دج 440000دج و  360000اإلداسيح عهً انرىاني:

 انُريدح انًانيح ذًثم َصف انُريدح انعًهياذيح.

 تاقي انعُاصش يعذويح  ،دج 1120000=76ذ

 خذول إعادج ذىصيع األعثاء زسة انطثيعح  كانراني:

         602زـ/ ىصعغ يـيثه ائفنىظـا

608 

         61زـ/

64 

 68زـ/

 ـشاءانشـو

 اسيحانردو

 اإلداسجو

.............. 

.............. 

............. 

30% 

2 

3/10 

45% 

5 

5/10 

 ؟

1 

2/10 

 /دج 4400000يشرشياخ انثضائع انًثيعح = 600زـ 

 /دج 240000أعثاء انًسرخذييٍ= 63زـ 

 /دج 160000=انضشائة و انشسىو  64زـ 

 :انًطهـــــىب

 .ُذطسزسة انىظيفح نًؤسسح زساب انُرائح  .1

 خذول إعادج ذىصيع األعثاء زسة انطثيعح .   ذًاوا .2

 زساب انُرائح زسة انطثيعح. عذادا .3

............................................................................. 

ح نسُح داسييؤسسح انشهاب انر دفاذشيٍ الرابع :التنرين 

 سقى األعًال 8أعثاء وظيفح انششاء % - 2014

 هايش انشتر اإلخًاني  40أعثاء انىظيفح انرداسيح :% -

 دج-2000انصافيح نألَشطح انعاديح )خساسج( :انُريدح  -

 66ذ/ %62.5= 76، ذ/دج 670000 :  600/ذ -

 أعثاء انىظيفح انرداسيح 150أعثاء انىظيفح اإلداسيح % -

 يشاخ هايش انشتر اإلخًاني 3كهفح انًثيعاخ ذًثم  -

 دج20000:  78/ذ، دج40000: 65/ذ -

 يدح انعًهياذيح يشاخ انُر 3انًُرىخاخ انعًهياذيح ذًثم  -

إعذاد زساب انُرائح زسة انىظيفحانًطهىب :  

يٍ زساب انُرائح  2013يٍ تكانىسيا : اخلامسالتنرين 

 نًؤسسح خشخشج اسرخشخُا يا يهي

  :دج1000000إخًاني فائض االسرغالل 

 دج300000ًهياذيح األخشي : انًُرىخاخ انع 

  :دج160000األعثاء انعًهياذيح األخشي 

  : دج150000انًُرىخاخ انًانيح 

  :دج70000األعثاء انًانيح 

  دج860000انُريدح انعاديح قثم انضشائة 

 انُريدح غيش انعاديح يعذويح 

  25َسثح انضشائة عهً األستاذ% 

 يعهىياخ إضافيح

 دج40000: 752ذ/  :75/ذيرضًٍ 

 دج65000: 652ذ/  :65/ذيرضًٍ 

 يرضًٍ زساب األعثاء انًانيح انسساتيٍ:

 دج15000: 665ذ/ 

 دج20000: 667ذ/ 

 يرضًٍ زساب يُرىخاخ يانيح انسساتيٍ:

 دج25000: 765ذ/  

 دج40000: 767ذ/  

 انًطهىب:

 أزسة قذسج انرًىيم انزاذي .1

انرًىيم انزاذي ارا عهًد أٌ انًؤسسح ذىصع  ازسة .2

 يٍ أستازها 40%

 

3AYACHI 



 

 

 

 :31/12/2014مؤسسح "انسعادج" قذمد نك انمعهىماخ انرانيح في 

 200000=اإلوراج انمخزن   72دـ/ ،  1000000انصىع      انمثيعاخ مه انمىرجاخ انرامح 70دـ/

 تاقي انمىرىجاخ معذومح . ،300000انمىرىجاخ انعمهياذيح األخري    75دـ/

 . 601و انثاقي دـ/ 140000( مثهغ 608إنً  604مىها دـ/) 720000انمشررياخ انمسرههكح   60دـ/

  140000األعثاء انمانيح =  66دـ/ ، 120000 األعثاء انعمهياذيح األخري = 65مىها دـ/ 600000( 68انً 61دـ/)

 انعمم انمطهىب :

 إعذاد جذول ذرذية األعثاء دسة انىظائف إرا عهمد أن : -1

  .120000أعثاء وظيفح اإلدارج = ، 80000أعثاء انىظيفح انرجاريح = .    160000أعثاء وظيفح انشراء =  

  أوجز دساب انىرائج دسة انىظيفحثم  ادسة كهفح انمثيعاخ . -2     =؟؟؟؟؟االوراج و أعثاء 

 * اعذاد جذول و ذرذية االعثاء دسة انىظائف :1

 و.االدارج و.انرجارج و.االوراج و.انشراء  انمثانغ  انثيان 

     140000 608انً ح/ 604ح/

 اماعذ 68انً ح/ 61ح/

 66وح/ 65ح/

340000     

 120000 80000 120000 160000 480000 انمجمىع

  72دـ/+ + اعثاء و. انشراء + اعثاء و. االوراج  603دـ/ + 601كهفح انمثيعاخ = دـ/ *دساب كهفح انمثيعاخ :2

 دج660000=  200000 – 160000+120000( + 720000-140000= )            

 * دساب انىرائج دسة انىظيفح :3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AYACHI 

 nانسىح  انثيان

 رقم االعمال 

 كهفح انمثيعاخ

1000000 

660000- 

 =340000  هامش انرتخ 

 انمىرىجاخ انعمهياذيح األخري

 ذكانيف ذجاريح 

 أعثاء إداريح 

 األعثاء انعمهياذيح األدري 

 االسررجاعاخ عه خسائر انقيمح و انمؤوواخ

300000+ 

80000- 

120000- 

120000- 

- 

 =320000 انىريجح انعمهياذيح 

 انمىرىجاخ انمانيح

 األعثاء انمانيح

- 

140000- 

 سانة=   140000- انمانيحانىريجح 

 180000 (140000-+)320000=انىريجح انعاديح قثم انضرائة

 -180000x0.19 34200انضرائة انىاجة دفعها عه انىرائج انعاديح

 =145800 انىريجح انصافيح نألوشطح انعاديح

 مىرىجاخ -عىاصر غير عاديح

 أعثاء -عىاصر غير عاديح

- 

- 

 - انىريجح غير انعاديح

 145800 صافي وريجح انسىح انمانيح   

 



 

 

 " ص 052كراس " و " ص023كراس مً امليتجات التامة " أىواع 30"  الرياٌ للورقتيتج مؤشصة "

 لإلىتاج و اللوازو املصاعدة  مير على ورشة " ألياف خصبية اىطالقا مً املادة األولية "ص 52س وكرا

 نا يلي:خلصت املعلومات املتعلكة بالجالثي األول ك  ثه  خيسٌ للبيع .

 األعباء غري املباشرة : -1

 التوزيع االىتاج التنويً البياٌ

 100222 100222 018722 التوزيع األولي 

 ص فكط 100ص و102مً وحدة مباعة  شا عنل مباشرة دج مثً الصراء122 وحدة العنلطبيعة 

 :املدةاملخسوٌ يف أول -0

 دج220333كيلوغراو بــنبلغ امجالي : 03333" ألياف خصبيةاملادة األولية "  -  

  دج 01233 امجالي  نبلغبـ علبة 013"    ص023كراس امليتج التاو "  -  

 دج 030233علبة مببلغ امجالي  43ص 052امليتج التاو "كراس  -

 دج 0023333علبة بصعر امجالي 333" :52امليتج التاو "كراس  -

 دج00233 مببلغ  ص 023كراس اىتاج جاري بداية املدة  -

     :مصرتيات  الفرتة  -0    

 دج 23كيلوغراو بــ  00333" : ألياف خصبية املادة األولية " -  

 دج 054333: املختلفةاللوازو  -

 دج توزع على أشاس مثً الصراء203433ت مصاريف مباشرة للصراء تكدر بـ:حيح حتنل -

  املختلفة واللوازو  " الياف خصبيةاشتهالكات املادة األولية " -4    

 كلغ مً االلياف اخلصبية و ىصف اللوازو املختلفة 07222ص  تطلب اشتعنال  102علبة  0782إلىتاج  

 كلغ مً االلياف اخلصبية و ربع اللوازو املختلفة  00222ص تطلب اشتعنال  100علبة 4802إلىتاج 

 اليد العاملة املباشرة املصتعنلة يف ورشة اإلىتاج  -8         

 للصاعة .دج  03مبعدل تللفة   ص   052شاعة على امليتج  " 0333 -    

  للصاعة. دج 13  " مبعدل تللفة ص  023شاعة على امليتج  0233 -    

 :الفرتةمبيعات  -  0        

 .   دج للعلبة   033صعر :  صفخة بـ 023علبة مً اللراس  1333  -    

 دج لإلمجالي 2031333مببلغ  صفخة  052علبة  مً اللراس   0433 -

 دج للعلبة. 0233صفخة  بكية  52كل العلب مً اللراس -

 ص فكط052ص و023لليوع دج للعلبة مباعة 033  مصاريف التوزيع املباشرة-

  

  للنيتجات  الجالثة  اليتيجة التخليلية االمجالية احصب العنل املطلوب:  

 



 

 

 إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة :أوال : 

 التوزيع االىتاج التنويً البياٌ

 100222 100222 018722 التوزيع األولي 

 وحدة مباعة  شا عنل مباشرة دج مثً الصراء033 طبيعة وحدة العنل

 علبة5433 شا 2233 دج 20343 عدد وحدات العنل 

 دج23 دج23 دج 03 تللفة وحدة العنل 

 :واللوازم املختلفة ( حساب تكلفة شراء املواد األولية 1

 البياٌ

 (الياف خشبية) 

 اللوازو 

Q P.U M 

 مصاريف الشراء املباشرة

 مثً الشراء

 مصاريف الشراء املباشرة

 مصاريف الشراء غري املباشرة

 قصه التنويً

 

00333 

0543333 

 

05433 

 

23 

3.0 

 

03 

 

0543333 

054333 

 

054333 

 

054333 

05433 

 

05433 

 203233 2032333 - 00333 تكلفة شراء الفرتة

 - 220333 - 03333 خمسوٌ أول الفرتة

CMUP 82222 02 0222222 008022 

 : الصهع التامة املهتجات إنتاج تكلفة ( حساب2

 البيـــــــاٌ
 (صفحة 100) ( صفحة 102)

Q PU M Q PU M 
 0023333 23 22333 0243333 23 24333 الياف اخلشباشتعناالت 

 15033 3.21 203233 004433 3.1 203233 اللوازو املختلفة 

 03333 03 0333 23333 13 0233 مصاريف اإلىتاج املباشرة

 23333 23 0333 32333 23 0233 مصاريف االىتاج غري املباشرة

 - - - 00233 - - اىتاج جاري بداية املدة 

 0035033  0323 0501033 240 2413 تكلفة إىتاج الفرتة

 030233  43 01233 - 013 0مخ 

CMUP 8222 070 1071222 4722 002 1874222 

 : التكلفة سعر حساب( 3

 البيـــــــاٌ
 (صفحة  100) (صفحة 102)

Q PU M Q PU M 
 0140333 003 0433 0001333 240 1333 تكلفة اإلىتاج املباع

 043333 033 0433 133333 033 1333 مصاريف توزيع مباشرة

 52333 23 0433 033333 23 1333 مصاريف توزيع غري مباشرة

 0102222 482 4722 0218222 420 8222 شعر التكلفة

 : التخليلية الهتيجة ( حساب4

 البيـــــــاٌ
 صفحة00 (صفحة  100) (صفحة 102)

Q PU M Q PU M M 
 0023333 2031333 - 0433 2333333 033 1333 رقه األعنال

 0023333 2023333 013 0433 2301333 030 1333 شعر التكلفة

 2 18222 02108 4722 18222- 0- 8222 اليتيجة التحليلية

 



 

 

 3AYACHIفكرة واعداد: 

 

. واللوازو املختلؿة )ملح ، مواد "البطاطا" املادة األوليةباشتخذاو ىوعني مً امليتوجات  " البطل تيتج مؤشصة "

 كبري  أكياط ظيبض حجه ، ظيبض حجه صػري اكياط   حاؾظة ...اخل(

 ( التعبئة لتػليـللورظة )(دوٌ ختسيً )( حيح حيول مباظرة القلي " يف الورظة ) البطاطاتعاجل املادة األولية "

   :كنا يلي 0251رتصت املعلومات املتعلقة بالجالثي األول مً شية 

 .بداية الفرتةاملخزون يف  -1

 ال ظيء. اللوازو : - للكؼ.دج 02بـ:  كؼ  1222(:البطاطااملادة األولية ) -

وحذة  1222 امليتج التاو ىوع كبري -للوحذة.دج /573.41بـ:وحذة 0222: صػري ىوع امليتج التاو -

  دج 11022امجالية  بتكلؿة

 2- مصرتيات الفرتة: 

 دج 542222اللوازو املختلؿة :  -.دج للكؼ50بصعر كؼ 51222(:البطاطااملادة األولية ) -

 دج توزع على أشاط مثً العراء . 552222للعراء : األعباء املباظرة 

 4 - اإلنـتـاج و االستعماالت:

:باشتعناللكيض اذتجه الصػري وحذة مً ا 0222إىتاج مت  -   

  دج للصاعة 51قينة ب لكل وحذة دقائق 52يف زمً  دج مً اللوازو املختلؿة2.1ؽ مً البطاطا و512 

 :وحذة مً الكيض اذتجه الكبري باشتعنال  50222-

 دج للصاعة  51قينة ب لكل وحذة دقيقة  50يف زمً دج مً اللوازو املختلؿة 2.4ؽ مً البطاطا و22.

 5- مبًعات الفرتة 

 دج /للكيض01كيض بعصر  502 على كل علبة حتتوي اذتجه الكبريعلبة مً اليوع  522باعت 

 دج /للكيض00كيض بصعر  02 على  كل علبة حتتوي اذتجه الصػريعلبة مً اليوع  02باعت 

 دج لليوع كيض حجه الكبري.1412.دج ميها  70012مصاريـ التوزيع االمجالية املباظرة 

  األعباء غري املباشزة: -6

 دج أعباء غري معتربة 54222دج كأعباء إضاؾية ومبلؼ 50022مبلؼ  اعتباررتصت يف ادتذول التالي مع 

 املراكس

 العياصر  

 املراكس األشاشية املراكس املصاعذة 

الورظة  التنويً الطاقة الصياىة اإلدارة

 (القلي)

التعبئة الورظة)

 (والتػليـ

 التوزيع

 األوليتوزيع  جم

 التوزيع الجاىوي 

 اإلدارة -          

 الصياىة -           

 الطاقة  -         

00222 

 

-07222  

52% 

51022 

 

02% 

-02222 

 

00022 

 

52% 

51 % 

-522% 

50.22 

 

51% 

1% 

02% 

.4022 

 

01% 

.2% 

.1% 

00022 

 

02% 

01% 

.2% 

50712 

 

52% 

51% 

51% 

 طبيعة وحذة العنل 
كؼ 

  ىمعرت

كؼ 

 مصتعنل

شاعة عنل 

  مباظرة

ة علب

 مباعة 

 العنل املطلوب: تطبق املؤشصة طريقة التكلؿة الوشيطية املرجخة عيذ تقييه خمرجاتها مً املواد

            .الصاؾية اليتيجة التخليلية  أحصب 

         



 

 

 3AYACHIفكرة واعداد: 

 توزيع األعباء غري املباشرة :إمتام جدول أوال : 

 املراكس األشاشية املراكس املصاعذة البياٌ

 التوزيع (التعبئة والتػليـ) (القلي) التنويً الطاقة الصياىة اإلدارة

زتنوع التوزيع 

 األولي

 التوزيع الجاىوي 

 اإلدارة -          

 الصياىة -           

 الطاقة  -         

00222 

 

-00222  

0222 

00022 

 

0022 

-02222 

 

00622 

 

0022 

0222 

-00222 

00022 

 

0622 

0222 

0622 

00622 

 

6222 

6222 

0022 

00622 

 

0022 

0222 

0022 

00002 

 

0022 

0222 

0022 

 00202 06022 00022 00022 زتنوع التوزيع الجاىوي

 طبيعة وحذة العنل ) القياط ( 

كؼ 

  ىمعرت

كؼ 

 مصتعنل

  شاعة عنل مباظرة

 علبة 

 مباعة 

  002 0022 0002 00222 عذد وحذات العنل 

 00020 00 00 0.0 تكلؿة وحذة العنل 

 

 ثانيا : حساب خمتلف التكاليف وسعر التكلفة والهتيجة التحليلية لكل مهتج

 ( حصاب تكلؿة ظراء املواد األولية :0

 البياٌ

 (اللوازو املختلؿة)  (البطاطا) 

Q P.U M Q P.U M 

 العراء املباظرةمصاريـ 

 مثً العراء

 مصاريـ العراء املباظرة

 مصاريـ العراء غري املباظرة

 قصه التنويً

  

00111 

001111 

 

00111 

  

01 

1200 

 

020 

  

001111 

00011 

 

00011 

  

- 

001111 

 

- 

   

- 

1200 

 

- 

  

001111 

00011 

 

- 

 000011 - - 001111 00 00111 تكلؿة ظراء الؿرتة

 - - - 011111 01 0111 خمسوٌ أول الؿرتة

CMUP 01111 00 001111 - - - 

 
 

 

 
 
 



 

 

 التامة الصيعامليتجات  إىتاج تكلؿة ( حصاب2

 البيـــــــاٌ
 كيض حجه كبري كيض حجه صػري 

Q PU M Q PU M 
   االشتعناالت

 10111 00 0011 00101 00 0001 البطاطا

 1011 120 00111 0011 120 2111 املختلؿة اللوازو

 00111 00 0011 00011 00 0011 و اإلىتاج املباظرة

   و إىتاج غري مباظرة

 00011 00 0011 00011 00 0001 ورظة القلي 

 01111 00 0011 01111 00 0011 ورظة التعبئة والتػليـ 

 022011 00.0 00111 20001 01200 2111 تكلؿة إىتاج الؿرتة

 00111 00200 0111 01001 002000 0111 0مخ 

CMUP 00111 00 000001 00111 00 000111 

 

 : التكلؿة شعر ( حصاب 4

 البيـــــــاٌ
 كيض حجه كبري كيض حجه صػري 

Q PU M Q PU M 
 011111 00 00111 00111 00 0111 تكلؿة اإلىتاج املباع

 00001 - - 00011 - - مصاريـ توزيع مباظرة

 00001 00020 011 2111 00020 11 مصاريـ توزيع غري مباظرة

 001111 02 00111 00111 00 0111 شعر التكلؿة

 : التخليلية اليتيجة ( حصاب5

 البيـــــــاٌ
 كيض حجه كبري كيض حجه صػري

Q PU M Q PU M 
 011111 00 00111 010011 00 0111 رقه األعنال

 001111 02 00111 00111 00 0111 شعر التكلؿة

 00111 10 00111 01111 10 0111 اليتيجة التخليلية

 التخليلية: للنخاشبة الصاؾية اليتيجة ( حصاب6

 املبالؼ ـــاٌـــــــــالبيـــ

 011111 اليتيجة التخليلية اإلمجالية

 00011 العياصر اإلضاؾية

 00111 األعباء الػري معتربة -

 دج011111 اليتيجة التخليلية الصاؾية

حديكة النجاح دون أن ميزوا مبخطات التعب ال يصل الناس إىل  :حكمة 

 .والفصل والًأس، وصاحب اإلرادة الكىية ال يطًل الىقىف يف هذه احملطات

 



 

 

  احملاشبة التخليليةيف  البدلة الرياضية متريً 

 قناش رجالياىطالقا مً املادة األولية " "  ىصائي" و " رجالي " البدالت الرياضية مً  ىوعني "  األصيل تيتج مؤشصة "

ثه  تفضيل و خياطة و إىهاء  لإلىتاج ورشة30مير على   االخرى املختلفةو اللوازو واملادة االولية "قناش ىصائي"  " 

 :نا يليك بصهر جاىفي خلضت املعلومات املتعلقة   خيسٌ للبيع .

 دج 03333دج والعياصر الػري معتربة 0033حيح االعباء االضافية : األعباء غري املباشرة -1
 التوزيع االىهاء اخلياطة التفضيل التنويً الضياىة اإلدارة البياٌ

 األولي التوزيع ∑

 التوزيع الجاىوي

 إدارة                

 صياىة                

0333 

 

-133 % 

03 % 

10333 

 

13 % 

-133 % 

0033 

 

03 % 

03 % 

10033 

 

20 % 

10 % 

0503 

 

03 % 

03 % 

10433 

 

13% 

13% 

10033 

 

03 % 

03 % 

 كؼ / / طبيعة وحدة القياس 

 ىمصرت

 كؼ

 صتعنلم

شاعة عنل 

 مباشرة

وحدة 

 ميتجة

وحدة 

 مباعة

 :املدةاملخسوٌ يف أول  -0

 /مرتدج 05.50بــ: مرت 0333القناش الرجالي   -  

 دج 00533مرت مببلؼ امجالي 0003القناش اليصائي  -  

 دج للبدلة 033: بـ بدلة 003بدلة رجالية " امليتج التاو "  -  

  دج للبدلة 033بـ: بدلة  033بدلة ىصائية " امليتج التاو " -  

 :  دج 0003 مببلؼ  بدلة رجاليةاىتاج جاري  - 

 دج 11133اىتاج جاري بدلة ىصائية مببلؼ :  - 

     :مصرتيات  الفرتة  -3    

 دج /للنرت.00مرت بقينة 4333القناش الرجالي : -  

 دج امجالية 40333اللوازو االخرى :  -      دج /للنرت 00مرت بقينة  0133القناش اليصائي :  -

 مً املصرتيات  دج 13على كل دج 31تقدر بـ:مباشرة للصراء ت مضاريف حيح حتنل -

   املختلفةواللوازو اشتهالكات املادة األولية  -4    

للبدلة الرجالية والباقي للبدلة اليصائية  0333دج ميها  11333:  لإلىتاجمضاريف مباشرة أخرى 

 بدلة رجالية : إلىتاج  

 مرت مً القناش  0.0-

 .دج مً اللوازو االخرى03-

 دج 103دقيقة حيح تقدر الصاعة بـ40-

 بدلة ىصائية :إلىتاج 

 مرت مً القناش 0.0-

 دج مً اللوازو االخرى00033مبلؼ -

 دج 153شاعة تكلفة الصاعة  31-

 :الفرتةمبيعات  -  5        

 لليوعني  دج للبدلة 033بقينة ــــــــــ  بدلة ىصائية  1033بدلة رجالية و 1333  -    

 دج لكل بدلة مباعة 03مضاريف التوزيع املباشرة :  -

  االمجالية الضافية  اليتيجة التخليلية احصب العنل املطلوب:  

300000 



 

 

 إمتام جدول توزيع األعباء غري املباشرة :أوال : 

 X=10000  .     Y= 20000  أذٌ  Y=19000+0,1Xو          Y :      X= 6000+0,2Yو الضياىة  X ليفرض أٌ اإلدارة:

 التوزيع االىهاء اخلياطة التفضيل التنويً الضياىة اإلدارة البياٌ

 األولي التوزيع ∑

 التوزيع الجاىوي

 إدارة                

 صياىة                

0333 

 

13333- 

4333 

10333 

 

1333 

03333- 

0033 

 

0333 

4333 

10033 

 

0333 

0333 

0503 

 

0333 

4333 

10433 

 

1333 

0333 

10033 

 

0333 

4333 

 10033 10433 0503 10033 14033 33 33 الجاىوي جمنوع التوزي 

 طبيعة وحدة القياس

 كؼ 

 مصرتى

 كؼ

 صتعنلم

 شاعة عه

 مباشرة

وحدة 

 ميتجة

وحدة 

 مباعة

 0033 0033 1003 0033 5133 عدد وحدات القياس

 دج30 دج35 دج 30 دج 30 دج 30 تكلفة وحدة القياس

 :( حساب تكلفة شراء املواد األولية1

 البياٌ

 (قناش رجالي ) 

Q P.U M 

 مضاريف الشراء املباشرة

 مثً الشراء

 مضاريف الشراء املباشرة

 مضاريف الشراء غري املباشرة

 قصه التنويً

 

4333 

110333 

 

4333 

 

00 

3.1 

 

30 

 

110333 

11033 

 

0333 

 101033 00.0 4333 تكلفة شراء الفرتة

 100033 05.50 0333 خمسوٌ أول الفرتة

CMUP 9000 30 270000 

 

 البياٌ

 ( ىصائيقناش ) 

Q P.U M 

 مضاريف الشراء املباشرة

 مثً الشراء

 مضاريف الشراء املباشرة

 مضاريف الشراء غري املباشرة

 قصه التنويً

 

0133 

130033 

 

0133 

 

00 

3.1 

 

30 

 

130033 

13003 

 

0033 

 100003 00.0 0133 تكلفة شراء الفرتة

 00533 - 0003 خمسوٌ أول الفرتة

CMUP 5950 35 208250 

 

 

 

 



 

 

 : الصهع التامة املهتجات إنتاج تكلفة ( حساب2

 البيـــــــاٌ
 ( بذلة ىصائية) ( بذلة رجالية )

Q PU M Q PU M 
 105000 35 3000 75000 30 2500 اشتعناالت 

 29500 - - 20000 20 1000 اللوازو املختلفة 

 مضاريف اإلىتاج املباشرة

 االخرى
1000 05 5000 1200 05 6000 

 204000 170 1200 112500 150 شا750 اليذ العاملة املباشرة

   مضاريف االىتاج غري املباشرة

 9000 03 3000 7500 03 2500 ورشة التفضيل

 6000 05 1200 3750 05 750 ورشة اخلياطة

 8400 07 1200 7000 07 1000 ورشة االىهاء

 11100 - - 9250 - - 01اىتاج جاري 

 379000 - 1200 240000 - 1000 تكلفة إىتاج الفرتة

 160000 800 200 200000 800 250 1مخ 

CMUP 1250 352 440000 1400 385 539000 

 : التكلفة سعر حساب( 3

 البيـــــــاٌ
 ( بذلة ىصائية ) (بذلة رجالية )

Q PU M Q PU M 
 462000 385 1200 352000 352 1000 تكلفة اإلىتاج املباع

 96000 80 1200 80000 80 1000 مضاريف توزيع مباشرة

 10800 09 1200 9000 09 1000 مضاريف توزيع غري مباشرة

 568800 474 1200 441000 441 1000 شعر التكلفة

 : التخليلية الهتيجة ( حساب4

 البيـــــــاٌ
 ( بذلة ىصائية) ( بذلة رجالية)

Q PU M Q PU M 
 720000 600 1200 600000 600 1000 رقه األعنال

 568800 474 1200 441000 441 1000 شعر التكلفة

 151200 126 1200 159000 159 1000 اليتيجة التحليلية

 310200 االمجالية اليتيجة 

 9800 االعباء االضافية 

 20000- العياصر الػري معتربة

 دج300000 اليتيجة الضافية 

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الدائم 
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